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SP aumenta participação em exportações
do Brasil para os Emirados Árabes
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Dívida Pública cai 0,68% em setembro
e continua abaixo de R$ 5,5 tri
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Copom eleva taxa Selic
para 7,75% e surpreende

mercado financeiro

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,55
Venda:       5,55

Turismo
Compra:   5,57
Venda:       5,71

Compra:   6,44
Venda:       6,44

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

21º C

17º C

Quinta: Chuvoso
durante o dia e à
noite.

Previsão do Tempo

Covid-19:
Américas têm

menor nível de
casos e óbitos

em mais de
um ano

A pandemia está recuando
lentamente na maior parte das
Américas, disse a Organização
Pan-Americana da Saúde
(Opas) na quarta-feira, infor-
mando que na semana passada
os números de casos e óbitos
no continente foram os meno-
res em mais de um ano.

“Temos motivos para estar-
mos otimistas, mas devemos
permanecer vigilantes”, disse
o diretor-assistente da Opas,
Jarbas Barbosa.

Ele pediu às autoridades que
continuem implementando me-
didas de saúde pública, como o
uso de máscaras, distanciamen-
to social e limitação de gran-
des reuniões, especialmente
porque muitos países ainda es-
tão se esforçando para expan-
dir a cobertura de vacinação.

Quase 44% das pessoas na
América Latina e no Caribe com-
pletaram sua imunização contra
a covid-19, em grande parte gra-
ças a doações, feitas bilateral-
mente ou por meio do consór-
cio Covax, liderado pela Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS).

“Hoje, o dobro de pessoas na
América Latina e no Caribe es-
tão totalmente vacinadas contra
a Covid-19 do que em agosto”,
disse Barbosa. (Agencia Brasil)

De rio poderoso
a fio de água

barrenta, Paraná
aciona alarme

climático
Gustavo Alcides Díaz, pes-

cador 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 pala-
fitas de madeira, que ele alcan-
çava de barco.             Página 3

Esporte

Carol Albuquerque
retorna a Osasco para
período de treinamento
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Carol Albuquerque em ação

Kenya Malachias tem 20
anos e toda uma carreira pela
frente no vôlei. Carol Albuquer-
que tem 44 anos e já encerrou
sua jornada como atleta profis-
sional. Em comum, as duas le-
vantadoras 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 Flumi-
nense, em casa.          Página 6

Terceiro no Mundial,
 André Negrão retoma

disputa do WEC
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Terceiro colocado no Cam-
peonato Mundial de Endurance
(World Endurance Champi-
onship – WEC), o brasileiro
André Negrão e a equipe Alpine
retomam a disputa da competi-
ção neste sábado (30) com a
prova 6 Horas do Barein, válida
pela quinta etapa da temporada.
Como de costume, Negrão
contará com os franceses Mat-
thieu Vaxiviére e Nicolas La-
pierre como seus parceiros na
condução do modelo Alpine
A480. A liderança da pontuação
está com os dois modelos Toyo-
ta GR010.                   Página 6 André Negrão nas 24 Horas de Le Mans

Kartismo: “Japonês Voador
de Goiás” quer conquistar

Santa Catarina
O Campeonato Brasileiro

de Kart  será realizado em
Santa Catarina, no mês de de-
zembro, ao lado do grande
Parque Temático Beto Carre-
ro World. Desta forma, nes-
tes 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 na-
cional acontecendo em de-
zembro (10 e 11 e depois 17
e 18/12).                       Página 6

As ginastas do Brasil tive-
ram desempenho para entrar
para a história no primeiro dia
de qualificatórias do Mundial
de Ginástica Rítmica de Ki-
takyushu, no Japão.

Bárbara Domingos, na
soma das notas de arco e bola,
terminou o dia na 11ª colo-
cação, com 47,300, a pouco
mais de dois pontos de dis-
tância da ucraniana Khrysty-

Bárbara e Ana Luísa
apresentam

performances
memoráveis no Mundial

na Pohranychna, que ocupa
a oitava colocação no mo-
mento, com 49,550. Trata-
se da melhor posição já ob-
tida pela GR do Brasil ao
final do primeiro dia de
qualificação num Mundial.
Já a jovem Ana Luísa Nei-
va, que disputa seu primei-
ro Mundial adulto, soma
43,050, e figura na 22ª co-
locação.                 Página 6
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Pablo Hattori quer seguir sua saga de liderança em treinos
e provas
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O vencimento de mais de
R$ 200 bilhões em títulos pú-
blicos 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, pre-
vê que a DPF continuará su-
bindo nos próximos meses. De

acordo com o Plano Anual de
Financiamento (PAF), apre-
sentado no fim de maio, o es-
toque 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 setem-
bro. No mês passado, o Te-
souro resgatou R$ 90,27 bi-
lhões em títulos a mais do que
emitiu.                    Página 3

No aguardo da decisão do
Comitê de Política Monetária
(Copom) sobre a taxa básica de
juros, o dólar teve uma leve que-
da e a bolsa subiu. A moeda nor-
te-americana oscilou ao longo
do dia, mas fechou em baixa. O
Ibovespa subiu quase 2% no iní-
cio 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 ses-
são, até fechar em baixa.

Dólar tem leve queda e fecha
a R$ 5,55 em dia de Copom

A moeda norte-americana
acumula alta de 2% em outubro.
Em 2021, a divisa subiu 7,05%.

No mercado de ações, o índi-
ce Ibovespa, da B3, fechou aos
107.048 pontos, com alta de
0,59%. O indicador chegou a su-
bir 1,7% às 12h06, superando os
108 mil pontos. No entanto, per-
deu 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 Ban-
co Central (BC), a taxa Selic (ju-
ros básicos da economia) deve-
ria subir para 7,5% ao ano na reu-
nião de quarta-feira do Copom.
(Agencia Brasil)
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PPP da Habitação inicia
construção de mais 417

apartamentos em São Paulo
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vacinal contra COVID-19 por cidade
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O intervalo de aplicação da
segunda dose da vacina Astra-
Zeneca passou de 12 para oito
semanas no estado de São Pau-
lo. Cerca de 400 mil pessoas
ficam aptas para tomar a vaci-
na contra a covid-19 e com-
pletar o ciclo vacinal a partir
da quarta-feira (27).

A Secretaria de Saúde já
distribuiu a última remessa de
doses, permitindo a antecipa-
ção definida pelo Programa

É antecipada
segunda dose da
AstraZeneca para

oito semanas
Nacional de Imunização, do
Ministério da Saúde.

Entre os elegíveis para to-
mar a segunda dose da vacina,
estão adultos entre 18 e 24
anos de idade. Além deles, cer-
ca de 1 milhão de pessoas não
compareceram aos postos para
tomar a segunda dose da vaci-
na da AstraZeneca e estão en-
tre os 4 milhões de atrasados
que não completaram o ciclo
vacinal. (Agência Brasil)

O Governo do Estado de São
Paulo lança na quarta-feira (27)
um “ranking” da cobertura vaci-
nal completa contra Covid-19
por município. Cinco cidades
localizadas nas regiões de Bauru
e São José do Rio Preto já ultra-
passaram a meta da campanha.

O primeiro lugar é ocupado
por Uru, da região de Bauru, já
tem mais de 96% de seus adul-
tos completamente imunizados.
Na sequência, aparecem respec-
tivamente 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 populacio-
nal e do total de pessoas que já
concluíram o esquema vacinal
indicado nas bulas dos fabrican-
tes dos imunizantes e pelo PNI
(Programa Nacional de Imuniza-
ções), conforme dados reporta-
dos 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 muni-
cípios por atingirem a meta da
campanha entre adultos e segui-
mos contando com a mobiliza-
ção de todas as 645 cidades para
proteger a população da Covid-
19”, diz a coordenadora geral do
PEI (Plano Estadual de Imuniza-
ção), Regiane de Paula.

Os dados de vacinação são
obtidos a partir dos registros

feitos pelas cidades no VaciVi-
da, sistema que deve ser atuali-
zado preferencialmente no mes-
mo dia da aplicação da segunda
dose, uma vez que a falta de ca-
dastro em tempo oportuno pe-
los municípios no sistema im-
pacta na visualização adequada
dos dados pelo PEI.

Conforme a Resolução SS
59, que normatiza a atualiza-
ção dos dados da campanha na
plataforma, os municípios de-
vem reportar tais dados em até
72 horas.

Bolsa do Povo: beneficiários devem
manter endereço atualizado no cadastro

Maior programa de assistên-
cia social da história do Estado,
o Bolsa do Povo passou a en-
viar aos beneficiários cartões
que podem ser usados para
compras em estabelecimen-
tos, na função débito, ou para
realizar saques em dinheiro,
em terminais de autoatendi-
mento 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 che-
garam aos destinatários por pro-
blemas 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 res-
tritas de entrega, o cartão fica
disponível na agência dos Cor-
reios 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 atendi-
mento às pessoas que utilizam
o programa Bolsa do Povo para
agilizar ainda mais o repasse dos
benefícios. Para facilitar o aces-
so e orientar como realizar os
procedimentos necessários, pas-
samos a disponibilizar vídeos
tutoriais, explicando o passo a
passo para a utilização dos ser-
viços oferecidos de forma onli-
ne”, explica Murilo Macedo, di-
retor da Prodesp.

Os beneficiários do Bolsa do
Povo que receberam os cartões

podem contar com a praticida-
de do desbloqueio no site ofici-
al 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 destina-
dos aos cidadãos atendidos.

Quem ainda não tem o car-
tão do Bolsa do Povo, recebe o
benefício por meio de voucher
e precisa sacar o valor integral.
Para isso, o usuário deve aces-
sar 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 transferên-
cia de renda, simplificando o

compartilhamento de informa-
ções e o repasse dos valores
correspondentes a cada bene-
ficiário. Os programas Vale
Gás, SP Acolhe, Ação Jovem,
Renda Cidadã e Prospera Fa-
mília são da Secretaria de
Desenvolvimento Social, que
é responsável por selecionar
os beneficiários e cadastrá-
los automaticamente no Bolsa
do Povo.

Para o Auxílio Moradia, da
Secretaria de Habitação, a fa-
mília precisa se enquadrar nos
critérios de elegibilidade. Já
para iniciativas de outras se-
cretarias, como Bolsa Talento
Esportivo, Via Rápida, Bolsa
Trabalho, Novotec Expresso,
Bolsa do Povo Educação e Es-
tudantes, Centro Paula Souza,
Bolsa Empreendedor e Acolhe
Saúde, o cadastro deve ser fei-
to diretamente pelo interessa-
do 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 ter-
reno 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 Cen-
tro, a primeira PPP de Habitação
de interesse social do país, dedi-
cada à oferta de moradias, apri-
moramento da infraestrutura de
serviços e equipamentos públicos
e a revitalização de áreas do cen-
tro da cidade de São Paulo.

Os apartamentos atenderão
famílias ou indivíduos com ren-
da mensal bruta entre R$
1.108,38 e R$ 5.724,00, que
já residem no município, tra-
balham na região central da ci-

dade e ainda não tiveram aces-
so à casa própria. Os contem-
plados se inscreveram no pro-
grama e participaram de sortei-
os 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 pro-
cesso de descontaminação am-
biental do terreno, realizado
pela concessionária PPP Habi-
tacional Lote 1 S/A, contratada
pelo Estado. Serão oferecidos
apartamentos de 1, 2 e 3 dormi-
tórios, com metragens que vari-
am de 40,99 a 66 m² de área útil.

“As obras da PPP da Habita-
ção seguem avançando com um
novo empreendimento residen-

cial de alta qualidade, agora para
beneficiar 417 famílias e revi-
talizar mais uma região do cen-
tro expandido de São Paulo.
Além de gerar empregos na
construção civil, o governo de
São Paulo está atendendo a po-
pulação que mais precisa com
um projeto inovador em conjun-
to com a iniciativa privada”, afir-
ma Flavio Amary, secretário de
Estado da Habitação.

Revitalização
A PPP da Habitação é um pro-

jeto desenvolvido para repovo-
ar, revitalizar e modernizar o
Centro Expandido da capital,
aproveitando a infraestrutura
existente para ocupar áreas oci-
osas e reduzir o deslocamento
de trabalhadores. É dirigido a
quem trabalha na área central da

cidade, não podendo ser propri-
etário e/ou possuir financiamen-
to de imóvel residencial em
qualquer parte do território na-
cional e/ou ter sido atendido
anteriormente por programas
habitacionais.

A parceria prevê a constru-
ção de 3.683 unidades, sendo
2.260 unidades de Habitação de
Interesse Social – HIS e 1.423
unidades de Habitação de Mer-
cado Popular – HMP. Até ago-
ra já entregou 1.653 habita-
ções de interesse social na re-
gião central da capital e pro-
moveu a revitalização da Pra-
ça 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.

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 Pau-
lo na balança comercial nacio-
nal com o país árabe foi de
16,6% em relação a 2019.

“Dubai é um hub para o mun-
do árabe de forma geral. Aumen-
tamos as exportações em mais
de 15% desde a abertura do es-
critório aqui, em fevereiro de
2020. O líder nesse setor foi a pro-
teína animal, a carne de frango.
Também aumentamos a exporta-
ção de etanol, açúcar e suco de la-
ranja. O agro teve um papel impor-
tante e seguirá sendo um setor bas-
tante fortalecido neste período
pós-pandemia”, disse Doria.

O Governador encabeça uma
missão com empresários e re-
presentantes estaduais na Expo
Dubai, maior evento mundial
desde o início da pandemia. Se-
gundo 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 ára-
be 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 exporta-
ções de São Paulo para o Orien-
te 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 em-
presários. Essa é a dinâmica li-
beral do Governador João Do-
ria 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 Ale-
manha, em Munique. Em dezem-
bro 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 independen-
temente de qual seja o governa-
dor à frente do Governo de São
Paulo. O setor privado só vai in-
vestir onde tiver eficiência, pro-
dutividade, idoneidade e trans-
parência. Não vai endossar com
seu capital ações desairosas,
equivocadas ou políticas”, con-
cluiu Doria.

Missão Dubai
A InvestSP, Agência de Pro-

moção de Investimentos e Com-
petitividade 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 investi-
mento de R$ 4 milhões da ini-
ciativa privada.

Entre os dias 24 e 31, o Pa-
vilhão Brasil, que fica no distri-
to da Sustentabilidade, terá o
Estado de São Paulo como anfi-
trião da São Paulo Expo Week.
Durante a semana serão promo-
vidas apresentações artísticas,
culturais e esportivas mostran-
do ao mundo como tradição e
modernidade unem-se criando
uma cultura única, vibrante e
aberta aos negócios. Para mos-
trar 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 dedi-
cados a encontrar soluções para
os desafios fundamentais en-
frentados pela humanidade.
Dubai foi selecionada em
2013 para sediar a edição de
2020 da Expo. Com o tema
“conectando as mentes e cri-
ando um futuro”, a edição atu-
al da feira foi dividida em três
setores: oportunidade, mobili-
dade e sustentabilidade.

CÂMARA
Os servidores municipais, estaduais e federais seguem

pressionando vereadores governistas pra que mudem seus
votos no ...

.
(São Paulo)
... que chamam de ‘pacotão de maldades’ do ex-vereador Ri-

cardo Nunes (MDB) no caso Sampaprev (parte 2). Querem a gre-
ve

.
PREFEITURA
Dupla de jornalistas (de verdade) Claudia Carletto (Secretá-

ria de Direitos Humanos e Cidadania) e Priscila Oliveira (im-
prensa) ...

.
(São Paulo)
... empenhadas na reabertura - hoje - do Polo Cultural da 3ª

Idade com o início do “Recorda SP” (histórias dos idoso da ca-
pital

.
CONGRESSO (Brasil)
Relatório final da CPI (Covid 19) foi entregue na PGR, Su-

premo e Senado. Na Câmara Federal, os corporativismos vão
barrar

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Parte da família do Jair Bolsonaro é contra a entrada dele no

PL do ex-deputado federal Costa Neto, porque ele manda 101%

.
PARTIDOS
Ex-Presidente Lula (ainda dono do PT) virou aprendiz do

profissionalismo do ex-prefeito de São Paulo Kassab (dono
do PSD) ...

.
(Brasil)
... Será possível que Moro e a dona do Podemos - deputa-

da federal (SP) Renata Abreu - acreditam em apoio militar
pra 2022 ?

.
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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.
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 recor-
de 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, atra-
palha o transporte de grãos na Argentina e no Paraguai e contri-
bui para um aumento dos incêndios florestais, prejudicando sis-
temas 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 efei-
to estufa.

Líderes mundiais devem se reunir na Conferência das Na-
ções Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021 (COP26) em
Glasgow, na Escócia, a partir do próximo dia 31, em meio a aler-
tas de uma comissão da Organização das Nações Unidas (ONU)
sobre transtornos relacionados ao clima pelas próximas déca-
das, senão séculos.

O Paraná nasce no sul do Brasil, serpenteia por cerca de cer-
ca de 4.880 quilômetros pelo Paraguai e pela Argentina até che-
gar ao Oceano Atlântico. Ele é uma hidrovia vital para a pesca e
as remessas comerciais, fornece água potável a milhões de pes-
soas, 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 de-
vido 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 par-
te 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 co-
nhecido 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, forçan-
do um reajuste para comunidades, agricultores e transportado-
ras, acrescentou.

“Isso é um evento que acontece duas vezes a cada século”,
disse ele, que também é conselheiro da Bolsa de Grãos de Bue-
nos 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 jor-
nada ao estuário do Rio da Prata, em Buenos Aires.

Estas áreas sofreram declínios constantes nos níveis das chu-
vas nos últimos 10 anos, de acordo com uma análise da Reuters
de dados climáticos da Refinitiv relativos às últimas três déca-
das. (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 ame-
aça 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 “histó-
ria 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 inde-
pendência, 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`”, se-
gundo o qual Washington reconhece Pequim como o único go-
verno 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 con-
tinuará a “trabalhar com os seus parceiros para superar as difi-
culdades 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 aé-
reas chinesas perto de Taiwan e relatos de que Washington des-
tacou pequeno contingente de militares em Taiwan para treinar o
Exército local. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

O vencimento de mais de R$
200 bilhões em títulos públicos
vinculados à taxa Selic (juros
básicos da economia) fez a Dí-
vida 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, pre-
vê que a DPF continuará subin-
do nos próximos meses. De
acordo com o Plano Anual de
Financiamento (PAF), apresen-
tado no fim de maio, o estoque
da DPF deve encerrar 2021 en-
tre R$ 5,5 trilhões e R$ 5,8 tri-
lhões.

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 res-
gatou R$ 90,27 bilhões em títu-
los a mais do que emitiu. Isso
se deve ao vencimento de R$
234,04 bilhões em Letras Fi-
nanceiras do Tesouro (LFT), tí-
tulo corrigido pela Selic.

A queda da DPMFi só não foi
maior porque houve a apropria-
ção de R$ 38,72 bilhões em ju-
ros. Por meio da apropriação de
juros, o governo reconhece, mês
a mês, a correção dos juros que
incide sobre os títulos e incor-
pora o valor ao estoque da dívi-
da 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 bi-
lhões, o maior nível desde maio.
Os resgates da DPMFi somaram
R$ 236,2 bilhões, influenciados
principalmente pelo vencimen-
to dos papéis atrelados à Selic.

A alta também foi impulsio-
nada pela Dívida Pública Fede-
ral 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 pas-
sado.

Colchão
Nos últimos meses, o Tesou-

ro tinha intensificado a emissão
de títulos públicos para recom-
por o colchão da dívida pública
(reserva financeira usada em
momentos de turbulência ou de
forte concentração de venci-
mentos). 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 venci-
mento de R$ 1,308 trilhão em
títulos federais.

Nos primeiros meses da pan-
demia da covid-19, o governo
queimou parte desse colchão
para compensar a instabilidade
no mercado financeiro. Em se-

tembro do ano passado, o Ban-
co 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 Cons-
tituição do Novo Marco Fiscal,
originária da PEC Emergencial,
reforçou o colchão com mais
R$ 140 bilhões da desvincula-
ção do superávit de fundos pú-
blicos.

Composição
O vencimento de títulos vin-

culados à Selic mudou a compo-
sição da DPF. A proporção desse
tipo de papel caiu de 36,11% para
33,95%. O PAF prevê que o in-
dicador feche 2021 entre 33% e
37%. O Tesouro prevê que a par-
ticipação voltará a subir nos pró-
ximos meses, com os investido-
res comprando títulos corrigi-
dos pelos juros básicos da eco-
nomia, 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%. Com-
posto por antigos títulos da dí-
vida interna corrigidos em dó-
lar 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 deten-
tores da Dívida Pública Federal
interna, com 31,3% de partici-
pação 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 setem-
bro, a participação dos não resi-
dentes (estrangeiros) subiu le-
vemente de 9,8% em agosto para
10,1% em setembro. O percen-
tual está no maior nível desde
fevereiro de 2020, antes do iní-
cio 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 em-
prestado dos investidores para
honrar compromissos financei-
ros. Em troca, compromete-se
a devolver os recursos depois de
alguns anos, com alguma corre-
ção, que pode seguir a taxa Se-
lic (juros básicos da economia),
a inflação, o dólar ou ser prefi-
xada (definida com antecedên-
cia). (Agencia Brasil)

Aumenta emprego formal e informal,
mas cai rendimento médio

O número de empregados
com carteira de trabalho assina-
da no setor privado somou 31
milhões de pessoas no trimes-
tre móvel encerrado em agosto,
uma alta de 4,2% na compara-
ção com o trimestre encerrado
em maio e de 6,8% em relação
ao mesmo trimestre de 2020. Já
os empregados sem carteira as-
sinada 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 Domi-
cílio Contínua Mensal, divulga-
dos na quarta-feira (27) pelo Ins-
tituto 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 per-
centual na comparação com o
trimestre terminado em maio,
ficando em 13,7 milhões de pes-
soas.

De acordo com a analista da
pesquisa, Adriana Beringuy, o
nível de ocupação se recuperou
e passou de 50%, depois de che-
gar a 46,8% em agosto de 2020.
Porém, ela destaca que a base de
comparação de um ano atrás es-
tava muito baixa.

“Os percentuais de variações

nas comparações anuais estão
bastante significativos, obvia-
mente 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 pes-
soas ocupadas.”

O número de empregadores
foi de 3,8 milhões em agosto,
estável nas duas comparações.
Os empregados no setor públi-
co somaram 11,6 milhões de
pessoas, incluindo estatutários e
militares, uma queda de 3,1%.
As trabalhadoras domésticas
somam 5,5 milhões, um aumen-
to de 9,9% em relação ao tri-
mestre 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 esta-
va em 38%.

Adriana ressalta que, apesar
da expansão das pessoas ocupa-
das, o rendimento real habitual
caiu 4,3% na comparação tri-
mestral e 10,2% na anual, fican-
do em R$ 2.489 em agosto, as
maiores quedas percentuais da
série histórica, reflexo do au-
mento da informalidade.

“A gente tem um processo de
crescimento significativo dos
contingentes, então numerica-
mente tem uma população ocu-
pada que de fato avança bastan-
te, mas por outro lado tem indi-
cadores associados ao conjunto
da força de trabalho que ainda
apresentam um quantitativo que
é desfavorável. A gente está ope-
rando com rendimento em que-
da, ou seja, embora haja mais
pessoas trabalhando, a remune-
ração 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%), transpor-
te, armazenagem e correio
(4,9%), alojamento e alimenta-
ção (10,2%) e serviços domés-
ticos (9,7%). Foram observadas
quedas de 2,2% na administra-
ção pública, defesa, seguridade
social, educação, saúde humana
e serviços sociais.

Na comparação anual, as al-
tas foram observadas na agricul-
tura, pecuária, produção flores-
tal, pesca e aquicultura (9,2%),
indústria geral (9,4%), constru-
ção (24,7%), comércio, repara-
ção de veículos automotores e
motocicletas (11,1%), transpor-
te, armazenagem e correio
(12,9%), alojamento e alimen-
tação (23,9%), informação, co-
municação e atividades financei-
ras, imobiliárias, profissionais e
administrativas (8,9%), outros
serviços (7,8%) e serviços do-
mésticos (21,3%). Os demais
grupamentos ficaram estáveis.

A população em idade de tra-
balhar 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 trimes-
tre 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, dis-
se na quarta-feira (27) que os
estudos para definição do mo-
delo de privatização do Porto
de Santos, no litoral paulista,
estão perto da conclusão e uma
consulta pública sobre a deses-
tatização 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 mo-
delo para privatização do porto
é preparado pelo Banco Nacio-
nal do Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES).

Freitas ressaltou que a pro-
posta vencedora do leilão de-
verá aplicar um grande volu-
me de recursos para aprimo-
rar 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 in-
vestimentos, a ideia do governo
é que Santos se torne “o grande
hub para contêineres da Amé-
rica Latina”, disse Freitas. Isso
deve ser incentivado também
pela BR do Mar, como é cha-
mado o projeto de lei de in-
centivo à navegação de cabo-
tagem que tramita atualmente
no Senado e que o governo es-
pera 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 re-
ceber mais R$ 2,8 bilhões em
investimentos, segundo o minis-
tro. (Agencia Brasil)
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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

ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial

SED:B50860

27 – 28 e 29/10/2021
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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 Melhoramen-
tos 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] 
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Copom eleva taxa Selic para 7,75%
e surpreende mercado financeiro

Nacional
Jornal O DIA SP
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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 bovi-
na 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 ...”

* Do nada surge a doença?
* Prejudicando o comércio internacional?
* Num país do tamanho do Brasil é dificil controlar?
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O preço da arroba do boi, por conta dessa suspensão das ven-
das, 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 pró-
prio 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 espongi-
forme bovina (EEB) , uma tradução do nome inglês bovine spongi-
form 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.

Mal  da vaca louca- (Encefalopatia Espongiforme Bovina) em
frigoríficos de Nova Canaã do Norte (MT) e de Belo Horizonte
(MG)

Em meio ao aumento da in-
flação de alimentos, combustí-
veis e energia, o Banco Cen-
tral (BC) apertou ainda mais os
cintos na política monetária.
Por unanimidade, o Comitê de
Política Monetária (Copom)
elevou a taxa Selic, juros bási-
cos da economia, de 6,25%
para 7,75% ao ano. A decisão
surpreendeu os analistas finan-
ceiros, que esperavam reajus-
te 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 Co-
pom tinha elevado a taxa em
0,75 ponto percentual em cada
encontro. No início de agosto,
o BC passou a aumentar a Se-
lic em 1 ponto a cada reunião.
Com a alta da inflação e o agra-
vamento das tensões no mer-
cado financeiro, o reajuste pas-
sou para 1,25 ponto em setem-
bro.

Com a decisão da quarta-

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

Esse foi o maior aperto mo-
netário em quase 20 anos. A úl-
tima 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 instru-
mento do Banco Central para
manter sob controle a inflação
oficial, medida pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA). Em setem-
bro, o indicador fechou no mai-
or 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 Nacio-
nal (CMN) tinha fixado meta de
inflação de 3,75%, com margem
de tolerância de 1,5 ponto per-
centual. O IPCA, portanto, não
podia superar 5,25% neste ano
nem ficar abaixo de 2,25%.

No Relatório de Inflação di-
vulgado no fim de setembro
pelo Banco Central, a autorida-
de monetária estimava que, em

2021, o IPCA fecharia o ano em
8,5% no cenário base. A proje-
ção, no entanto, pode estar de-
satualizada com a possibilida-
de de que o teto de gastos seja
alterado.

A projeção está abaixo das
previsões do mercado. De acor-
do com o boletim Focus, pes-
quisa semanal com instituições
financeiras divulgada pelo BC,
a inflação oficial deverá fechar
o ano em 8,96%. A projeção ofi-
cial só será atualizada no pró-
ximo Relatório de Inflação, que
será divulgado em dezembro.
(Agencia Brasil)

Leilão do 5G recebe
inscrições de 15 empresas

de telecomunicação
Na quarta-feira (27), 15 em-

presas e consórcios foram cre-
denciados para o leilão marcado
com o objetivo de selecionar as
operadoras de serviços de conec-
tividade móvel utilizando a tec-
nologia 5G. O certame está agen-
dado para a próxima semana, no
dia 4 de novembro.

Na lista estão as principais
operadoras de conexão móvel do
Brasil: Vivo, Claro e TIM. Tam-
bém entraram operadoras regio-
nais, como Sercomtel e Algar
Telecom. Para além dessas cin-
co, já tradicionais, outras 10
companhias ou grupos conse-
guiram oficializar a entrada.

Para concorrer, contudo,
esses pretendentes terão sua
documentação avaliada pelos
técnicos da Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel).
Os aptos a participar efetiva-
mente do leilão no próximo dia
4 serão anunciados antes do
início do certame.

A lista de nome não deixa
claro quais são os novos con-
correntes, se empresas brasilei-
ras com atuação regional ou em
outros negócios ou se conglo-
merados de telecomunicações
de outros países que podem
querer atuar no Brasil.

“Cinco são empresas que já
são prestadoras de serviços
móveis. Outras 10 são entran-
tes. Isso é inédito na história
da Anatel, um leilão com 10 no-
vos pretendentes, o que é a
prova que o modelo desenvol-

vido pela agência foi bem-su-
cedido em relação ao estímulo
e à competição”, avaliou o su-
perintendente de Competição e
presidente da Comissão Espe-
cial 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 pre-
visto de cerca de até R$ 50 bi-
lhões, caso todos os lotes se-
jam arrematados. Destes, até R$
10 bilhões poderão ser arreca-
dados e outros R$ 40 bilhões
poderão ser aportados na for-
ma dos compromissos estabe-
lecidos pela Anatel.

Entre os compromissos estão
as obrigações de implantação do
serviço entre 2022 e 2029, o atendi-
mento a localidades com pelo me-
nos 600 pessoas e a destinação de
recursos para a conectividade de
escolas durante o cronograma de
implantação.

Em nota, o ministro das Comu-
nicações, Fábio Faria, defendeu o
leilão. “Além de revolucionar as te-
lecomunicações com um novo pa-
drão, 100 vezes mais rápido que o
atual 4G, os valores arrecadados
garantem a inclusão digital e soci-
al de 40 milhões de brasileiros que
ainda vivem no deserto digital”,
disse em nota o titular da pasta.
(Agencia Brasil)

Lançamento de imóveis aumenta
69% no trimestre encerrado em julho
O indicador Abrainc-Fipe do

último trimestre móvel - maio, ju-
nho e julho - mostrou alta de
69,5% no lançamento de imó-
veis, em relação ao mesmo perí-
odo do ano passado. Ao todo,
foram lançadas 35.047 unidades
habitacionais nesses três meses.

Os dados são de levantamen-
to realizado com 18 empresas as-
sociadas à Associação Brasilei-
ra de Incorporadoras Imobiliári-
as (Abrainc), em parceria com a

Fundação Instituto de Pesqui-
sas Econômicas (Fipe).

No balanço parcial de 2021,
considerando os sete primeiros
meses do ano, o número de uni-
dades lançadas é 58,7% maior do
que o mesmo período do ano
passado e totaliza 68.754 unida-
des. Nos últimos 12 meses, en-
cerrados em julho, os lançamen-
tos chegaram a 146.508 novas
unidades oferecidas no merca-
do, 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 perí-
odo 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

Integrantes da CPI entregam relatório
final à Procuradoria-Geral da República

Um dia depois do encerra-
mento oficial dos trabalhos da
Comissão Parlamentar de Inqu-
érito (CPI) da Pandemia do Se-
nado, integrantes do colegiado
se reuniram com o procurador-
geral 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 indicia-
mento, entre eles o do presiden-
te da República, Jair Bolsonaro,
por nove crimes, senadores in-
dependentes e de oposição que
foram maioria na CPI defendem
que o PGR “cumpra seu papel”
e dê seguimento aos fatos apu-
rados pela comissão. Por ser um
tribunal político, uma comissão
parlamentar de inquérito não
pode, por si só, punir qualquer
cidadão. Apesar de poder reco-
mendar indiciamentos, o apro-
fundamento das investigações
e o eventual oferecimento de de-
núncia dependem de outras ins-
tituições. No caso do presiden-
te, ministros de Estado, deputa-

dos e senadores, isso cabe ao
procurador-geral da República,
chefe do Ministério Público Fe-
deral (MPF).

No encontro, o presidente da
CPI, senador Omar Aziz (PSD-
AM), fez um breve relato dos tra-
balhos da comissão, lembrou o
número de mortos em decorrên-
cia da pandemia de covid-19 e
destacou a resistência do gover-
no federal na compra de vacinas
como um dos aspectos mais gra-
ves apurados pelo colegiado.
“Foram mais de 600 mil mortos.
Nós não queremos vingança.
Queremos justiça. Que as pes-
soas que contribuíram para isso
possam ser responsabilizadas
pela justiça dos homens e confi-
amos no trabalho da Procurado-
ria-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 iní-
cio da pandemia. Entre as ações,
ele lembrou a instauração do in-
quérito epidemiológico, cujo ob-

jetivo é analisar causas e preve-
nir novos episódios de proble-
mas sanitários. O procurador-
geral também ressaltou a atua-
ção feita em momentos mais crí-
ticos da pandemia, seja para as-
segurar o fornecimento de oxi-
gênio, de kits para intubação de
pacientes e a busca por respon-
sabilização no caso de desvios
de recursos destinados ao en-
frentamento do novo coronaví-
rus.

Augusto Aras lembrou ain-
da o modelo de atuação do Mi-
nistério Público, que prevê o tra-
balho descentralizado. Segundo
ele, é por isso que casos como o
da Prevent Senior e da Precisa
Medicamentos, que já são obje-
to de apurações do Ministério
Público, correm de forma inde-
pendente 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 integran-
tes do Ministério Público.

Para dar agilidade à análise

das conclusões da CPI, ficou
acertado no encontro que cabe-
rá a Augusto Aras o encaminha-
mento da análise de quem tem
prerrogativa de foro. No caso de
indiciados a quem cabe análise
por outras instâncias do Minis-
tério Público, como a Procura-
doria-Geral da República do Dis-
trito Federal, do Amazonas, do
Rio de Janeiro e de São Paulo,
ficou acertado que a própria CPI
fará essa repartição de compe-
tências. 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 re-
latório, o procurador-geral reite-
rou que uma equipe qualificada
analisará, sob sua coordenação
direta, todas as informações e
adotará as providências cabíveis,
“sempre sustentadas no respei-
to à Constituição e às leis” que,
destacou, é o que assegura cre-
dibilidade ao trabalho do Minis-
tério Público. (Agencia Brasil)

2021, as 152.231 unidades foram
vendidas, o que levou a uma alta
de 25,7% em relação ao interva-
lo anterior.

As vendas líquidas – que
correspondem ao volume de
vendas excluindo-se contratos
rescindidos – no mesmo perío-
do também foram positivas: al-
tas de 18,5%, no último trimes-
tre móvel; 22,4%, no acumulado
do ano; e 29,1%, nos últimos 12
meses.   (Agencia Brasil)
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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

Escola Pacto Berçário – 
Educação Infantil Ltda.

CNPJ/MF nº 05.318.131/0001-35
Convocação - Reunião de Sócios

Ficam desde já convocadas as Senhoras Sócias da Es-
cola Pacto Berçário – Educação Infantil Ltda., para se 
reunirem no dia 05 de novembro de 2021, às 10h00 ho-
ras, na sede da Sociedade, Rua Carlos Steinen, 59, Pa-
raíso, CEP 04004-010, São Paulo/SP, para tratar da se-
guinte ordem do dia:  (a) deliberar sobre a destituição 
da Sócia Claudiane Peres de seu cargo de administra-
dora 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 Con-
trato Social da Sociedade, de cláusula determinando a 
possibilidade de exclusão extrajudicial de sócios, nos 
termos do artigo 1.085 do Código Civil, com a renume-
ração das Cláusulas subsequentes; e (d) consolidar o 
Contrato Social. São Paulo, 20.10.2021. Maria José 
Santiago Martins Mammana - Sócia Administradora

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 deter-
minada 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 paga-
mento, 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 pe-
ríodo acima indicado sem o pagamento voluntário, iniciase o 
prazo de 15(quinze)dias úteis para que a executada,indepen-
dentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação. Não efetuado o pagamento, 
independentemente de nova intimação, a credora poderá indi-
car 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 INTE-
RESSADOS, 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).Ale-
xandra 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,Fur-
nas,São Paulo/SP,matrícula 215.296,15ºCRI-Capital,contribu-
inte 228.093.0004-4,declarado de utilidade pública pelo Decre-
to Municipal n.53.799/13,para implantação de Centro de Edu-
cação Infantil CEI.Contestaram o pedido SERGIO ISSAMU SHI-
ROMA,casado com ELIANE KEIKO HAMASAKI SHIROMA,RO-
BERTO TAKAMORI SHIROMA,IVONE KEIKO SHIROMA e EDUAR-
DO 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] 

Companhia Copale de
Administração, Comércio e Indústria

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 Extra-
ordinária 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)

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] 

DECLARAÇÃO À PRAÇA 
Robson Dias de Almeida, brasileiro, solteiro, mas-
soterapeuta,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 docu-
mentos legais em eventuais operações ilícitas. 

Ruge Securitizadora de Créditos Financeiros S.A 
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 fi ns 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 fi m de discutir e deliberar sobre o aditamento à Escritura, e aos demais documentos da Emissão que 
se fi zerem necessários, com o especial fi m 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@vert-
capital.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 
específi cos para sua representação na AGD, obedecidas as condições legais; (iv) após o horário de início da AGD, os 
Debenturistas que tiverem sua presença verifi cada 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 fi cará salvo para 
fi ns de apuração de votos. São Paulo, 26.10.2021. Victoria de Sá - Diretora de Relação com Investidores

2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS- COMARCA DE SÃO
PAULO -  EDITAL  de  CITAÇÃO -  Prazo de 20 dias -  Processo nº  1015742-
78.2019.8.26.0100. O MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Falências e Recupe-
rações Judic ia is,  do Foro Central  Cível ,  Estado de São Paulo, Dr. RALPHO
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 Av. Helio Pellegrino, 454, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP,
CEP 04513-100 e VEGACOLLECT RECUPERAÇÃO  DE CRÉDITO S/A, CNPJ
17.073.780/0001-00, com endereço à Av. Helio Pellegrino, 454, Vila Nova Concei-
ção, 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 artigo
94, I I ,  da Lei  11.101/2005, por execução frustrada,  p rocesso  nº  1043059-
85.2018.8.26.0100, 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 corres-
pondente ao total do crédito reclamado, que deverá ser atualizado até a data do
depósito  com juros e correção monetária, acrescida de custas, despesas proces-
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 produza seus
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
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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 - RUA TURIASSU, 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
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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 fi m 
de deliberarem sobre as seguintes matérias (“AGOE”): (a) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar e aprovar as contas dos ad-
ministradores e examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezem-
bro de 2020; (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (iii) 
fi xar a remuneração global dos administradores para o exercício social de 2021. (b) Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) 
aprovar a versão reapresentada das demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2019; (ii) retifi car e ratifi car a destinação do resultado líquido da Companhia deliberado em Assembleias Gerais Ordinária e Ex-
traordinária 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 Compa-
nhia. Além disso, os seguintes documentos foram publicados em 15 de setembro de 2021 nos jornais “Diário Ofi cial do Estado 
de São Paulo” e “Jornal O Dia”: (i) demonstrações fi nanceiras 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. So-
mente poderão tomar parte e votar na AGOE acionistas cujas ações estejam registradas nos livros da Companhia com 48h (qua-
renta 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 ins-
trumento 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 tra-
duzidos para o português, notarizados e consularizados. 5. Solicita-se que, sendo possível, os instrumentos de mandato, acom-
panhados 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 intensifi cou medidas de proteção e higienização de seus ambientes para receber em sua sede os acionistas que compare-
cerem na AGOE. Não obstante, solicita-se que, sendo possível, os acionistas enviem confi rmação de presença para o endereço 
eletrônico assembleia@captalys.com.br, para que seja possível mobilizar equipe para garantir o atendimento de todas as me-
didas 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.

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 Co-
brança, 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, Capi-
tal-SP. Estando o réu em local ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que no prazo de 15 di-
as, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos ale-
gados. 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. 

VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
(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 Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 183ª Série da 2ª Emissão da VIRGO II COM-
PANHIA 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”, “Emis-
são”, e “Emissora” respectivamente), a VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., socie-
dade 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 reuni-
rem-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 Instru-
ção Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusu-
la 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 realiza-
da em 18 de maio de 2020 às 11:00h (“AGT de 18/05/2020 – 11:00hs”), na qual foi aprovada, dentre outras matérias, a pro-
posta 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 Em-
preendimento 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 defi nição 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 pagamen-
to das despesas em aberto dos CRI e dos Imóveis referente ao período de 2020 a 2021; (iii) Aprovar a criação de uma Cas-
cata de Pagamentos para defi nição de uma ordem de pagamentos quando da venda dos Imóveis; O material de apoio neces-
sário 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 fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assem-
bleia 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 Secu-
ritização. 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 agentefi duciario@vortx.com.br mailto:” preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da rea-
lização da Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa ju-
rídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por 
procurador, procuração com poderes específi cos 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 necessida-
de 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://vir-
go.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na página eletrônica da CVM. A mani-
festação 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 certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com a ante-
cedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRI ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos instrumen-
tos 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.)

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 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. 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, 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 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.  

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 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 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 

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 

05, matrícula 126 no 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga/MT, dos quais foram nomeados depositários, Lirge Maria Sartori 

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 

matrícula 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,  

NADA MAIS
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Vila Oeste Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE: 35.235.013.616 - CNPJ: 28.237.157/0001-54

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 21.10.2021, às 15hs, na sede social, Avenida Sumaré, nº 1421, Pavimento Superior, Sala 15, Perdizes, 
São Paulo-SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Marcos Zanin Mauro como 
presidente da reunião e Rodrigo Mauro como secretário. Deliberações Aprovadas: 1) Em consonância com o Artigo 
1082, inciso II, do Código Civil, a redução de Capital Social de R$ 13.852.000,00 para R$ 8.852.000,00, totalizando uma 
redução de R$ 5.000.000,00. O valor será devolvido aos sócios conforme disponibilidade fi nanceira, cabendo a cada sócio 
o seguinte valor: - Construtora Paulo Mauro Ltda, R$ 2.000.000,00, Alpan Comércio e Participações Ltda, R$ 1.750.000,00, 
Decarlos Investimentos Ltda, R$ 1.000.000,00, Golf Engenharia e Participações Ltda, R$ 250.000,00, todos como 
diminuição do capital social. Alteração da Cláusula 5ª do Contrato Social: Cláusula 5ª. O Capital Social da Sociedade, 
totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 8.852.000,00 dividido em 8.852.000 quotas com o valor nominal de R$ 1,00 
cada, distribuído entre os sócios: Sócios-Quotistas: Construtora Paulo Mauro Ltda; Nº de Quotas: 3.540.800; Valor 
Integralizado R$: 3.540.800,00; Participação %: 40%. Sócios-Quotistas: Alpan Comércio e Participações Ltda; Nº de 
Quotas: 3.098.200; Valor Integralizado R$: 3.098.200,00; Participação %: 35%. Sócios-Quotistas: Decarlos Investimentos 
Ltda; Nº de Quotas: 1.770.400; Valor Integralizado R$: 1.770.400,00; Participação %: 20%. Sócios-Quotistas: Golf 
Engenharia e Participações Ltda; Nº de Quotas: 442.600; Valor Integralizado R$: 442.600,00; Participação %: 5%. Total: 
Nº de Quotas: 8.852.000; Valor Integralizado R$: 8.852.000,00; Participação %: 100%. Encerramento: Nada mais. 
Construtora Paulo Mauro Ltda. Por Marcos Zanin Mauro; Marcio Zanin Mauro, Marcel Zanin Mauro; Alpan 
Comércio e Participações Ltda. Por Rosa Maria Mauro Battistuzzi; DeCarlos Investimentos Ltda. Por Jose Emilio 
Pessanha; Golf Engenharia e Participações Ltda. Por Jonas de Almeida Federighi Junior. 

Alto das Perdizes Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE: 35.235.050.767 - CNPJ: 28.113.239/0001-97

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Local, data, hora: 21.10.2021 às 09hs, na sede, Avenida Sumaré, 1421, Pavimento Superior, Sala 16, São Paulo-SP. Pre-
sença: totalidade do capital social. Mesa: Marcos Zanin Mauro: Presidente. Carlos Mauaccad: Secretário. Deliberações 
aprovadas: 1) Em consonância com o Artigo 1082, inciso II, do Código Civil, da Redução de Capital de R$ 20.524.000,00 
para R$ 10.524.000,00, totalizando uma redução de R$ 10.000.000,00. O valor ora aprovado, será devolvido aos sócios 
conforme disponibilidade fi nanceira da Sociedade, cabendo a cada sócio o seguinte valor: - Vila Oeste Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, R$ 5.000.000,00. e Exto Amarilis Empreendimentos Imobiliários Ltda, R$ 5.000.000,00, ambos como di-
minuição do capital social. Alteração da Cláusula 5ª do Contrato Social: Cláusula 5ª. O Capital Social da Sociedade, total-
mente subscrito e integralizado, é de R$ 10.524.000,00 dividido em 10.524.000 quotas com o valor nominal de R$ 1,00 
cada, distribuído entre os sócios da seguinte forma: Sócios-Quotistas: Vila Oeste Empreendimentos Imobiliários Ltda, nº 
de Quotas: 5.262.000, Valor Integralizado R$: 5.262.000,00, Participação %: 50%; Sócios-Quotistas: Exto Amarilis Em-
preendimentos Imobiliários Ltda, nº de Quotas: 5.262.000, Valor Integralizado R$: 5.262.000,00, Participação %:  50%; 
Total: nº de Quotas: 10.524.000, Valor Integralizado R$: 10.524.000,00, Participação %:  100%. Nada mais. Exto Amarilis 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Por Carlos Mauaccad e Antonio Roberto de Matos; Vila Oeste Empreendimentos 
Imobiliários Ltda - Por Rosa Maria Mauro Battistuzzi, Rodrigo Mauro, Marcos Zanin Mauro e Marcel Zanin Mauro

Concessionária das Linhas 8 e 9 do Sistema de Trens
Metropolitanos de São Paulo S.A.

CNPJ 42.288.184/0001-87  - NIRE 35300570588 - Companhia Fechada
Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20.09.2021

1. Data, Hora e Local: 20.09.2021, às 10h00, na sede da Companhia, localizada na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco 
B, 4º andar, sala 08, Vila Olímpia, 04551-065, São Paulo/SP. 2. Presença: Acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei 6.404/76 (“LSA”). 3. 
Convocação: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das 
acionistas, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidente: Luís Augusto Valença de Oliveira e 
Secretário: Marcio Yassuhiro Iha. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a alteração de endereço da Companhia, com a 
consequente alteração do artigo 1º do Estatuto Social; e (ii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 6. 
Deliberações: As acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, por 
unanimidade de votos, deliberaram aprovar: 6.1. A lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o 
artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. A alteração do endereço da sede da Companhia da Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 4º 
andar, sala 08, Vila Olímpia, 04551-065, Cidade de São Paulo/SP, para a Rua Zuma de Sá Fernandes, 360, Presidente 
Altino, 06213-040, Cidade de Osasco/SP; 6.3. Em consequência do deliberado no item 6.2. acima, alterar o artigo 1º do 
Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 1º. A Concessionária das 
Linhas 8 e 9 do Sistema de Trens Metropolitanos de São Paulo S.A. é uma sociedade anônima, com sede e foro 
na Cidade de Osasco/SP, na Rua Zuma de Sá Fernandes, 360, Presidente Altino, 06213-040. O Conselho de Administração 
poderá deliberar sobre a abertura ou encerramento de fi liais ou outras dependências.” 6.4. Permanecer inalterados os 
demais dispositivos estatutários não alterados na presente assembleia. 6.5. Consolidar o Estatuto Social da Companhia, 
de acordo com as alterações aprovadas nesta assembleia, conforme constante do Anexo I a presente ata, tendo em 
vista uma via levada a registro perante a Junta Comercial competente, sendo dispensada a publicação integral. 7. 
Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e 
aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-
2/2001, e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020. São Paulo/SP, 20.09.2021. Assinaturas: Luís 
Augusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e, Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A, pelo Sr. 
Luís Augusto Valença de Oliveira; e (2) Ruasinvest Participações S.A., pelos Srs. Paulo José Dinis Ruas e Ana Lúcia 
Dinis Ruas Vaz. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado em Livro próprio. Luís Augusto Valença de 
Oliveira - Presidente da Mesa - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado 
com certifi cado digital ICP Brasil. JUCESP 510.289/21-6 em 22.10.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

High Administração de Bens Ltda.
CNPJ 21.347.972/0001-27 - NIRE 35.228.821.419

Ata de Reunião de Sócios
Hora/Data/Local: Às 10hs, do dia 11/10/2021, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2152, 6º andar, Conjunto 6 A, São Paulo/SP. Presentes: A totalidade dos 
sócios. Convocação: Dispensada, conforme dispõe o artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76. Mesa: Presidente - Eugenia Magelis Fleury; Secretário - Paulo Pires Fleury 
Junior. Ordem do dia/Deliberações: “Aprovadas por unanimidade” - (i) Tendo em vista o excesso de capital social em relação ao objeto e às operações atual-
mente cursadas pela sociedade, conforme prevê o artigo 1.082, Inciso II, a redução do capital social, inteiramente integralizado, que passará de R$ 3.541.371,00 
para R$ 2.560.423,00, reduzindo-o, portanto, em R$ 980.948,00, com a venda dos imóveis abaixo: Tipo - Endereço - Valor R$; Apartamento - Rua Leopoldo 
Couto de Magalhães Junior, 1.400, 11º andar, apartamento 1102, Bairro Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04542-001 - R$ 467.410,00; Conjunto Comercial - Rua Iaiá, 
150/162, Conjunto 101, Condomínio Harvard, Bairro Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04542-907 - R$ 256.769,00; Conjunto Comercial - Rua Iaiá, 150/162, Conjunto 
102 Condomínio Harvard, Bairro Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04542-907 - R$ 256.769,00; Total R$ 980.948,00. Para os efeitos do §1º, do artigo 1.084 da Lei 
10.406/02, o arquivamento da alteração contratual resultante se dará no prazo de 90 dias contados da publicação desta ata, no formato de extrato. O montante 
da presente redução será devolvido, na proporção das participações societárias de cada um dos sócios na sociedade, conforme disposto na IN/DREI 69/2019, 
sendo à sócia Eugenia Magelis Fleury, no montante de R$ 9.809,48, correspondendo a 1,00% do valor da redução do capital, com os imóveis abaixo descritos 
e que fi cará com a participação societária de R$ 25.604,23, e o sócio Paulo Pires Fleury Junior, no montante de R$ 971.138,52, correspondendo a 99,00% do 
valor da redução do capital, com os imóveis abaixo descritos e que fi cará com a participação societária de R$ 2.534.818,77. Assim sendo, o capital social será 
de R$ 2.560.423,00, divididos em 256.042.300 quotas no valor nominal de R$ 0,01 cada uma, conforme previsto no Subitem 4.2.2 do Anexo IV da IN/DREI 
81/2020, totalmente subscritas e integralizadas, neste ato, por meio da conferência de bens relacionados abaixo e distribuídos da seguinte forma: Quadro 
societário - Quotas - Valor R$ - Participação; Eugenia Magelis Fleury - 2.560.423 - 25.604,23 - 1,00%; Paulo Pires Fleury Junior - 253.481.877 - 2.534.818,77 
- 99,00%; Total - 256.042.300 - 2.560.423,00 - 100,00%.  §1º: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor do Capital Social, mas ambos respondem 
solidariamente pela integralização do capital, conforme preceitua o artigo 1.052 do Código Civil, Lei 10.406/2002. §2º: Os sócios não responderão subsidiaria-
mente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o Artigo 1054 c/c o Artigo 997, VIII, do Código Civil, Lei 10.406/2002. (ii) A nova conferência de bens será 
composta pelos seguintes imóveis: Tipo - Endereço - Valor R$; Apartamento - Rua Porto das Dunas, 2734, Apartamento 251, Bairro Porto das Dunas, Aquiraz/
CE, CEP 61700-000 - R$ 61.184,00; Apartamento - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 144, Apartamento 503, Bairro Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05426-200 - R$ 
136.568,00; Residência - Lote 23, Quadra 41, Jardim Acapulco, Guarujá/SP, CEP 11445-000 - R$ 413.895,00; Área - Com 94.560m², Bairro Caucaia do Alto, Cotia/
SP, CEP 06721-000 - R$ 31.671,00; Conjuntos - Rua Pedroso Alvarenga, 753, Conjuntos 101 e 102, Bairro Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04531-011 - R$ 238.237,00; 
Unidade Autônoma - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2152, 6º andar, Unidade 6 B, Edifício Cidade Jardim, Bairro Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01451-
904 - R$ 72.840,00; Conjunto - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2152, 6º andar, Conjunto 6 A, Edifício Cidade Jardim, Bairro Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 
01451-904 - R$ 8.327,00; Conjunto - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 131, Bairro Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05421-100 - R$ 39.560,00; Conjunto Comercial - Ave-
nida Brigadeiro Faria Lima, 2152, 2º andar, Conjunto 2 B, Edifício Cidade Jardim, Bairro Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01451-904 - R$ 170.000,00; Aparta-
mento - Bloco 9, Apartamento 104, Bairro Pontal (Cunhambebe), Angra dos Reis/RJ, CEP 23942-000 - R$ 190.275,00; Apartamento - Bloco 1, Apartamento 305, 
Bairro Pontal (Cunhambebe), Angra dos Reis/RJ, CEP 23942-000 - R$ 144.361,00; Apartamento - Bloco 1, Apartamento 333, Bairro Pontal (Cunhambebe), Angra 
dos Reis/RJ, CEP 23942-000 - R$ 153.505,00; Apartamento - Rua Fidalga, 727, 6º andar, Apartamento 62, Bairro Vila Madalena, São Paulo/SP, CEP 05432-070 - R$ 
900.000,00; Total R$ 2.560.423,00. §1º: O sócio administrador Paulo Pires Fleury Junior, neste ato, representa a maioria do capital social subscrito e inte-
gralizado acima, conforme bens discriminados. §2º: A sócia Eugenia Magelis Fleury participará da sociedade somente como usufrutuária, sendo toda a ad-
ministração direta ou indireta de sua total responsabilidade. Encerramento: Nada mais a tratar, lavrou-se a presente ata, que foi lida, aprovada e subscrita por 
todos os presentes. A presidente declara que esta Reunião de Sócios, realizada presencialmente, atendeu a todos os requisitos necessários para sua instalação e 
realização, incluindo o disposto na IN/DRE 81/2020. São Paulo, SP, 11/10/2021. Mesa: Presidente - Eugenia Magelis Fleury; Secretário - Paulo Pires Fleury Junior.
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Terceiro no Mundial, André
Negrão retoma disputa do WEC

PÁGINA 6 QUINTA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2021

(11) 99653-7522

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

Carol Albuquerque retorna a
Osasco para período de treinamento
Kenya Malachias tem 20

anos e toda uma carreira pela
frente no vôlei. Carol Albuquer-
que tem 44 anos e já encerrou
sua jornada como atleta pro-
fissional. Em comum, as duas
levantadoras têm o Osasco São
Cristóvão Saúde na tempora-
da 2021/22. As duas se alter-
narão nos treinos no José Li-
beratti 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 Sele-
ção Brasileira com a participa-
ção das convocadas na competi-
ção nacional. Por isso, Kenya
será substituída por Carol Albu-
querque 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 mes-
mo no ginásio (dia 27 de feverei-
ro, 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”, comen-
tou Carol Albuquerque.

O técnico Luizomar valoriza
o momento de vida e carreira das
duas levantadoras. “É muito bom

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 nos-
sa equipe, mostrar disposição e

prazer de reviver esse ambiente
de quadra com todos nós, é real-
mente especial. Ela vai nos aju-
dar 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.

F
ot

o/
D

iv
ul

ga
çã

o

Carol Albuquerque

As ginastas do Brasil ti-
veram desempenho para en-
trar para a história no primei-
ro dia de qualificatórias do
Mundial de Ginástica Rítmi-
ca 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. Tra-
ta-se da melhor posição já
obtida pela GR do Brasil ao
final do primeiro dia de qua-
lificação num Mundial. Já a
jovem Ana Luísa Neiva, que
disputa seu primeiro Mundi-
al adulto, soma 43,050, e fi-
gura na 22ª colocação. A ou-
tra 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 clas-
sificação. A ucraniana Vic-
toriia Onopriienko, avançou
na oitava posição com
24,050, apenas meio ponto
a mais. Já Ana Luísa rece-
beu nota 20,900, a 26ª. Na
bola, Bárbara conseguiu o
13º lugar (23,750), enquan-
to a atleta brasiliense, com
22,150, ficou na 27ª posição.

Na arbitragem, o Brasil
também recebe reconheci-
mento. Leonardo Palitot fez
o juramento dos árbitros na
cerimônia de abertura, repre-
sentando 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

Brasileiro da equipe Alpine disputa as 6 Horas do Barein, antepenúltima etapa da temporada

André  Negrão

Terceiro colocado no Cam-
peonato Mundial de Endurance
(World Endurance Champi-
onship – WEC), o brasileiro An-
dré Negrão e a equipe Alpine re-
tomam a disputa da competição
neste sábado (30) com a prova 6
Horas do Barein, válida pela quin-
ta etapa da temporada. Como de
costume, Negrão contará com os
franceses Matthieu Vaxiviére e
Nicolas Lapierre como seus par-
ceiros na condução do modelo
Alpine A480. A liderança da pon-
tuação está com os dois mode-
los Toyota GR010: em primeiro
lugar com o trio Mike Conway
(GBR)/José María López
(ARG)/Kamui Kobayashi (JAP)
e no segundo com Sébastien Bu-
emi (SUI)/Brendon Hartley
(NZL)/Kazuki Nakajima (JAP).

Com 15 curvas e 5.412 me-
tros de extensão, o sofisticado
traçado barenita foi desenhado
pelo especialista alemão Her-
mann Tilke em uma área desérti-
ca a poucos quilômetros das
águas do Golfo Pérsico. “É uma
pista com um desenho emocio-
nante, que permite muitas ultra-
passagens e também oferece de-
safios únicos”, registra André

Negrão. “Por causa da região
desértica e da proximidade do
mar, há ventos constantes e im-
previsíveis, 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 bastan-
te o potencial dos carros”, con-
tinua o brasileiro.

Anúncio e homenagem –
 Após a prova anterior, quando o

trio Negrão/Vaxiviére/Lapierre
chegou em terceiro nas 24 Ho-
ras de Le Mans, a Alpine anun-
ciou que continuará no WEC em
2022 e que lançará um novo
modelo para 2024, dentro das
novas regras da categoria princi-
pal, 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 home-
nageou os pilotos por seu de-
sempenho em 2021 e lançou o
filme “Alpine, Le Mans in Héri-
tage”, que conta a aventura do
trio na mais famosa corrida de
resistência do mundo.

“A Hipercarros permite tec-
nologias 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 ques-
tões serão contempladas no novo
projeto, que chegará em um mo-
mento espetacular do WEC, já
com a presença de diversas ou-
tras fábricas”, resume Negrão.
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Bárbara e Ana Luísa

apresentam
performances

memoráveis no Mundial
As brasileiras ocupam a 11ª e a 22ª colocações, respecti-
vamente, no individual geral do Mundial de Ginástica
Rítmica, e recebem muitos elogios dos árbitros

F
ot

o/
 S

im
on

e 
F

er
ra

ro

Bárbara Domingos

atuação em júri superior ou
em júri-referência, ao qual
cabe dar as notas que servi-
rão como parâmetro num de-
terminado aparelho. No meu
caso, estou no júri superior,
avaliando as faltas técnicas
do aparelho arco. Isso tudo é
muito importante para a ima-
gem do Brasil na ginástica rít-
mica: enviar equipes comple-
tas, tanto no conjunto como
no individual, obter classifi-
cações boas, ter árbitros re-
conhecidos”, diz Márcia.

A árbitra avaliou como
muito positivo o desempenho
das duas brasileiras na com-
petição individual. “A Babi
vai se afirmando como um
dos grandes nomes interna-
cionais da GR no próximo
ciclo olímpico. Devemos fri-
sar que hoje ela é a líder en-
tre as ginastas das Américas.
E Ana Luísa também teve ex-
celente participação. É o pri-
meiro Mundial adulto dela, e
vimos uma apresentação
muito segura e sem falhas”.

Palitot também destacou
os méritos na participação na-
cional. “Ana Luísa e Bárba-
ra foram fenomenais. As duas
foram muito comentadas e
elogiadas pelos árbitros. Bas-
ta lembrar que o Brasil ter-
minou o primeiro lugar em
sexto lugar por equipes. A Ana
Luísa foi a primeira ginasta a
se apresentar com a bola. Es-
tava muito concentrada e de-
terminada. 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 vie-
ram e provaram na quadra
que a GR do Brasil está no
caminho certo, com coreogra-
fias sintonizadas com o códi-
go de pontuação. Foi um dia
memorável!”

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 Ca-
tarina, no mês de dezembro, ao
lado do grande Parque Temático

Beto Carrero World. Desta for-
ma, 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 Brasi-
leiro, 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 Carre-
ro, uma pista em que corri
apenas uma vez e terminei em
sexto. Praticamente a maio-
ria dos pilotos que participa-
rão do Brasi leiro já  estão
aqui em Penha, e assim já
poderemos i r  acer tando o
equipamento da Bravar e me-
dindo força com os princi-
pais concorrentes”, acredita
o ‘Japonês Voador de Goiás’,
como Pablo Hattori (Sprayer-
com/ONS Motorspor t s )  é
reconhecido nos principais

kartódromos do Brasil.
O garoto de apenas 10 anos

de idade vem de excelentes re-
sultados nas últimas provas e
certames que disputou na cate-
goria Cadete. Foi quarto colo-
cado no Open da Copa do Bra-
sil, vice-campeão da Copa Cen-
tro-oeste e do Campeonato
Goiano e venceu a última etapa
realizada pela Copa São Paulo
Light de Kart.

“Agora quero aprimorar ain-
da mais o acerto de meu chassi
Bravar e afinar a minha pilota-
gem 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 perfor-
mance aqui na Copa SPR”,
completa o pequeno represen-
tante da equipe Sprayercom/
ONS Motorsports.

F
ot

o/
D

iv
ul

ga
çã

o


