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Petrobras encontra petróleo
em poço na Bacia de Santos

Conselho do FGTS aprova uso de
 R$ 326 bilhões para obras até 2025
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Cresce número de famílias com
renda de programas sociais

Brasil já aplicou mais de
300 milhões de doses de

vacinas contra covid
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,60
Venda:       5,60

Turismo
Compra:   5,58
Venda:       5,76

Compra:   6,32
Venda:       6,32

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

20º C

14º C

Sábado: Céu nu-
blado com possi-
bilidade de garoa o
dia todo. À noite as
nuvens diminuem
devagar.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

22º C

14º C

Domingo: Sol
com muitas nuvens
durante o dia e pe-
ríodos de céu nu-
blado. Noite com
muitas nuvens.

Manhã Tarde Noite

26º C

13º C

Segunda: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Esporte

Sérgio Sette está confirmado
para a 8ª temporada do
Mundial de Fórmula-E

O piloto brasileiro Sérgio
Sette Câmara, de 23 anos, foi
confirmado na manhã de terça-
feira (16) que irá, pelo segun-
do ano consecutivo, defender
as cores da equipe norte-ame-
ricana Dragon / Penske Autos-
port na 8ª temporada do Cam-
peonato Mundial da Fórmula E.

Esta será a segunda tempora-
da completa do piloto brasileiro
na série totalmente elétrica com-
petindo num Campeonato Mun-
dial da FIA, após sua estreia em
Berlim nas últimas 6 corridas da
temporada 2019. Desta forma,
em 2022, o piloto de Belo Hori-
zonte continuará a pilotar o
Penske EV-5 nº #7.        Página 7
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Taça Brasil Máster Loterias
Caixa terá muitas atrações

em Bragança Paulista
Com a participação de mais

de 600 atletas, entre 30 e 93
anos, será disputada neste sá-
bado (20) e domingo (21) a I
Taça Brasil Máster Loterias
Caixa de Atletismo, no Centro
Nacional Loterias Caixa de
Desenvolvimento do Atletis-
mo, em Bragança Paulista
(SP). A competição será aber-
ta às 7:30 deste sábado com a
disputa da final dos 10.000 m

feminino (60+).
O evento terá a presença

de público pela primeira vez
entre os organizados pela
Confederação Brasileira de
Atletismo (CBAt) em 2021.
Os interessados terão aces-
so gratuito ao estádio, se-
guindo protocolos exigidos
pelas autoridades sanitárias
em função da pandemia da
COVID-19.             Página 7

Husqvarna Power Husky/
Goldentyre disputa mais
 duas etapas do Brasileiro

de Motocross

Machito (FC 450 Rockstar) #101 é o embaixador da
Husqvarna no Brasil Página 7

Stock Car aumenta a pressão:
em momento decisivo, categoria
divulga novo índice impressionante
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O líder Gabriel Casagrande: disputa em altíssimo nível da
Stock Car
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O chamado “momento pre-
mium” de todo piloto acontece quan-
do ele entra na pista para tentar a pole
position. Pneus novos, carro em sua
configuração mais veloz, peso no li-
mite mínimo, carga aerodinâmica
ajustada para “fazer voar” – e o pilo-
to em máxima concentração, saben-
do que chegou a hora de entregar sua
melhor performance.

Na Stock Car Pro Series, esse
momento tem se mostrado espe-
tacular. Na terça-feira (16), a cate-
goria divulgou sua atual média de
carros classificados em menos de
um segundo no Q1, a fase do clas-
sificatório em que todos tentam si-
multaneamente cravar voltas rápi-
das.                                   Página 7

Polônia diz que
Belarus leva
imigrantes
de volta à
fronteira

A Polônia acusou Belarus na
sexta-feira (19) de levar cente-
nas de imigrantes de caminhão
de volta à fronteira e de incenti-
vá-los a tentar cruzá-la ilegal-
mente poucas horas depois de
esvaziar campos na divisa.

A acusação polonesa leva a
crer que uma mudança de ati-
tude aparente de Belarus nesta
semana não resolveu a crise na
fronteira.                     Página 3

Reino Unido
declara

organização
palestina

Hamas ilegal
A ministra do Interior do

Reino Unido, Priti Patel,
disse na sexta-feira (19) que
o grupo militante palestino
Hamas foi declarado ilegal,
uma medida que alinha a pos-
tura britânica à dos Estados
Unidos e à da União Europeia
em relação aos governantes de
Gaza.                             Página 3

O total de domicílios nos
quais as pessoas recebiam ou-
tros programas sociais subiu de
0,7% para 23,7% de 2019 para
2020. O percentual representa
16,928 milhões domicílios que
auferiam no ano passado este
tipo de rendimento.

O aumento foi notado em
todas as regiões, mas os maio-
res percentuais foram no Nor-
te, onde cresceu de 0,5% para
32,2%, e no Nordeste, que saiu
de 0,8% para 34%.

Os dados fazem parte da
Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios - Pnad Con-
tínua 2020: Rendimento de to-
das as fontes, divulgada  na sex-

ta-feira (19), no Rio de Janei-
ro, pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o estudo, a causa
da expansão foi a concessão do
auxílio emergencial, criado pelo
governo federal durante a
pandemia visando atender tra-
balhadores informais,
microempreendedores indivi-
duais (MEI), autônomos e de-
sempregados.

Na Pnad Contínua 2020, o
benefício entrou na rubrica de
outros rendimentos, como va-
lores recebidos por meio de
programas sociais, aplicações
financeiras, seguro-desempre-
go e seguro-defeso.   Página 3
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Crianças de zero a seis anos
que consomem açúcar com alta
frequência estão muito suscetíveis
ao aparecimento de cáries. Estu-
do desenvolvido na Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM),
no Rio Grande do Sul, em um am-
bulatório odontológico mostrou
que oito em cada dez crianças aten-
didas ingeriam alimentos açucara-
dos e tinham cáries. De 86 casos
analisados, a doença bucal foi en-
contrada em 86,2% da amostra.

Consumo de açúcar na
primeira infância é fator

 de risco para cáries
Segundo os pesquisadores, o

consumo de açúcar se dava já a
partir dos nove meses, inclusive
na mamadeira. “A gente percebia
que a maioria nos procurava
quando já tinha alguma dor ou
quando tinha algum processo
para tratar. Na sua maioria, não
se procura atendimento de for-
ma preventiva, como orientação,
para saber como está a saúde bu-
cal”, aponta Fernanda Ortiz,
coautora do trabalho.  Página 4

Capital participa da
campanha de megavacinação

contra a Covid-19
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Capital participa da campanha de
megavacinação contra a Covid-19
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A cidade de São Paulo rece-
be, neste sábado (20), o evento
que marca o início da campanha
nacional de megavacinação con-
tra a Covid-19. A abertura acon-
tece na Unidade Básica de Saúde
(UBS) Jardim Colombo, às 10h.

A ação promovida pelo Mi-
nistério da Saúde (MS) vai até o
dia 26 de novembro. A ideia é
incentivar os 21 milhões de bra-
sileiros, que ainda não retorna-
ram para receber a segunda dose
ou dose de reforço, a se vacina-
rem. A cidade de São Paulo
aguarda 345.372 pessoas que
que estão com a segunda dose
em atraso.

A capital paulista participa da
campanha com a aplicação da
primeira (D1) e segunda (D2)
doses da vacina, além de busca
ativa pelos faltosos. Pessoas
com mais de 18 anos que toma-

ram a última dose do esquema
vacinal (D2) há pelo menos 5
meses estão aptos a tomar a
dose adicional.

Neste momento, é importan-
te que os pais de adolescentes,
de 12 a 17 anos, fiquem atentos
para o novo intervalo de vacina-
ção entre D1 e D2, que, no mo-
mento é de 21 dias.

Números
Até quinta-feira (18), foram

aplicadas 21.012.259 doses de
vacinas antiCovid na cidade de
São Paulo, sendo 10.563.405
(D1), 9.047.429 (D2), 328.064
(DUs) e 1.073.361 (DAs). A
cobertura vacinal da população
com mais de 18 anos está em
108,4% para D1 + DUs, em
98,8% para D2 + DUs e em
11,6% para DA.

Em adolescentes, foram

aplicadas 887.392 primeiras
doses, com uma cobertura vaci-
nal de 105,1%. Também foram
aplicadas 260.376 segundas do-
ses nesse público (30,8%).

A disponibilidade das vaci-
nas antiCovid pode ser verifica-
da na plataforma De Olho na
Fila: https://
deolhonafila.prefeitura.sp.gov.br/
.

Vacinação na capital
Sábado (20):
- Drive-thrus e farmácias:

vacinação com D1, D2 e dose
adicional (DA). Das 8h às 17h;

- Megapostos: vacinação D1,
D2 e DA. Das 8h às 17h.

- Unidades Básicas de Saúde
(UBSs): vacinação D1, D2 e
DA. Das 8h às 17h.

- Assistências Médicas Am-
bulatoriais (AMAs)/UBSs Inte-

gradas: vacinação D1, D2 e DA.
Das 7h às 19h.

Domingo (21)
- Farmácias parceiras da ave-

nida Paulista: vacinação D1, D2
e DA. Avenida Paulista, nº 2.371
e 266. Das 8h às 16h.

- Parques: vacinação D1,
D2 e DA. Funcionamento das
8h às 17h.

CRS Centro: parque Buenos
Aires;

CRS Sul: Parque do Guara-
piranga;

CRS Leste: Parque do Car-
mo;

CRS Oeste: parque Villa-
Lobos;

CRS Sudeste: parques da
Independência e Ceret;

CRS Norte: Parque da Ju-
ventude

O acesso ao sistema de
emissão da Nota Fiscal de Ser-
viços Eletrônica (NFS-e) foi
normalizado na sexta-feira
(19/11). foram emitidas mais
de 2,1 milhões de notas fis-
cais, enquanto a média diária
é de pouco mais de 1 milhão.

Devido ao número expres-
sivo de acessos simultâneos, é
possível que o sistema apresen-
te momentos de lentidão duran-
te o dia. Os técnicos da Secre-
taria Municipal da Fazenda, da
Prodam, empresa de tecnologia
da cidade de São Paulo, e da
Oracle, empresa detentora da
tecnologia, seguem monitoran-
do a situação para garantir o ple-
no funcionamento do sistema.

Mesmo com a normaliza-

Sistema para emissão de
Nota Fiscal Eletrônica

é reestabelecido
ção do acesso, a Portaria nº
321, publicada no Diário Ofi-
cial da Cidade de São Paulo
nesta sexta-feira (19/11) segue
vigente. Ela determina que não
haverá penalização por atraso
na emissão de notas pelos con-
tribuintes durante o período de
instabilidade no sistema.

A Portaria prevê que os
contribuintes que não conse-
guirem emitir a NFS-e no pe-
ríodo de 03/11 a 25/11 pode-
rão emitir um Recibo Provisó-
rio de Serviços (RPS), que po-
derá ser confeccionado ou im-
presso pelo próprio contribu-
inte. Estes recibos provisóri-
os poderão ser convertidos em
notas fiscais eletrônicas até o
dia 06/12/2021.

Prefeitura de São Paulo inaugura
centro de compras popular

A prefeitura de São Paulo
inaugurou oficialmente o novo
centro de compras do Brás,
onde anteriormente estava ins-
talada a Feira da Madrugada. O
empreendimento, de 182 mil
metros quadrados, foi construí-
do pela concessionária Circui-
to das Compras São Paulo SPE
S.A., vencedora da concorrência
pública, válida por 35 anos.

De acordo com a administra-

ção municipal, o empreendi-
mento é o maior centro popular
de compras da América Latina,
e deverá gerar 20 mil empregos
diretos. O novo shopping tem
três pavimentos, quatro mil bo-
xes, mil lojas, e capacidade para
atender 100 mil consumidores
diariamente. O local também
tem praça de alimentação com
1,2 mil lugares, banheiros em
todos os pisos, e estacionamen-

to para 315 ônibus e mais de 2,4
mil veículos.

O novo shopping, inaugura-
do na quinta-feira, (18), e que
deverá ser aberto aos consumi-
dores em dezembro, foi banca-
do com recursos da concessio-
nária, que agora poderá alugar os
locais de venda aos comercian-
tes. De acordo com a prefeitu-
ra, foram investidos R$ 500 mi-
lhões, exclusivamente da inici-

ativa privada, para erguer o novo
centro popular de compras.

Segundo o secretário muni-
cipal das Subprefeituras de São
Paulo, Alexandre Modonezi, a
população de São Paulo ganha
um espaço de comércio organi-
zado e dentro da legalidade. “A
inauguração desse centro repre-
senta geração de emprego e ren-
da na cidade, dentro da legalida-
de”, disse. (Agência Brasil)

Governo libera mais de
R$ 32 milhões para obras e

programas na região de Rio Preto
O Vice-Governador Rodrigo

Garcia participou na sexta-feira
(19) do evento com empresári-
os promovido pela InvestSP e da
10ª edição do Retoma SP, reali-
zados em São José do Rio Pre-
to. Em visita à cidade, Garcia
anunciou recursos de mais de R$
32 milhões destinados para a
área da assistência social, em
benefícios como o Bolsa do
Povo, Vale Gás e SP Acolhe; qua-
lificação profissional, geração
de emprego, renda e microcré-
dito; realização de obras e me-
lhorias na infraestrutura turís-
tica de cidades da região;
abertura de novas unidades do
Poupatempo; doação de viatu-
ras para segurança no campo;
e criação do Polo de Empre-
gabilidade Inclusiva.

“Sabemos das dificuldades,
que a vida não está fácil. O Re-
toma SP mostra para a popula-
ção que o Governo de SP está
disponível, dentro dos nossos
esforços, para apoiar e ajudar
a população vulnerável e tam-
bém os empreendedores, que
sofreram com a pandemia e
precisam dessa ajuda para re-
tomar suas atividades”, afir-
mou Rodrigo Garcia.

O Retoma SP é uma ação
promovida pelo Governo de SP
em todo o estado que prevê a
oferta de serviços de qualifica-
ção, emprego e renda para a po-
pulação, além de ações de fo-
mento a investimentos. Rodrigo
Garcia assinou um termo de au-
torizo para liberação de um to-
tal de R$ 27 milhões em recur-
sos dos programas que com-
põem o Retoma SP, entre eles,
Bolsa do Povo Trabalho, Bolsa do
Povo Novotec, Bolsa do Povo
Empreendedor, microcrédito do
Banco do Povo, vagas de qualifi-
cação no Empreenda Rápido,
equipamentos de tecnologia e
modernização da infraestrutura
das ETECs e FATECs da região.

Como parte das ações do
Retoma SP, a Secretaria de De-
senvolvimento Econômico rea-
lizou um mutirão de serviços
gratuitos, com oferta de vagas de
emprego, solicitação de docu-
mentos pelo Poupatempo Digi-
tal, orientação profissional para
pessoas com deficiência, entre

outros serviços, para apoiar toda
população da região, principal-
mente os cidadãos que foram
mais afetados pela pandemia da
Covid-19.

Bolsa do Povo
Durante o evento do Retoma

SP, Garcia realizou a entrega, por
meio da Secretaria de Desenvol-
vimento Social, de mais de 200
cartões do programa Bolsa do
Povo para beneficiários da re-
gião. O Bolsa do Povo, maior
programa de proteção social da
história de SP, operacionalizado
pela Prodesp, reúne benefícios
como o Vale Gás e o SP Acolhe.

Na região de São José do
Rio Preto, mais de 11 mil famí-
lias devem ser beneficiadas pelo
Vale Gás e 532 benefícios do SP
Acolhe serão concedidos. O
Vale Gás garante a transferência
de renda de R$ 300 a famílias
em situação de vulnerabilidade
social para a compra de botijão
de gás de cozinha. Já o SP Aco-
lhe é um benefício de R$
1.800,00 pago a pessoas que
perderam membros do núcleo
familiar para a Covid-19.

Novo Poupatempo
Os municípios de Guapiaçu,

Monte Aprazível, Nova Granada,
Santa Fé do Sul e Tanabi ganha-
rão novos postos do Poupatem-
po, beneficiando cerca de 130
mil habitantes e um investimen-
to total do Estado de R$ 650 mil.
As futuras unidades de atendi-
mento que, agora, saltam de 92
para 97 postos autorizados, fa-
zem parte do plano de expansão
do programa, que prevê instala-
ções mais compactas e com
foco no digital.

As futuras unidades são pla-
nejadas para funcionar em for-
mato mais moderno e inteligen-
te, com sistema Balcão Único e
atendentes multitarefa. Cada
uma delas terá investimento de
R$ 130 mil pelo Estado, com
capacidade para realizar cerca de
130 atendimentos por dia.

Os novos postos são implan-
tados por meio de convênios
entre os governos estadual e
municipal, cabendo às prefeitu-
ras a participação nas indicações
e escolhas dos locais e infraes-

trutura dos imóveis. A parceria
permite ainda a inclusão de ser-
viços municipais nos canais di-
gitais do Poupatempo.

Cidades turísticas
Com recursos de mais de R$

1,2 milhão do Governo do Esta-
do, três municípios turísticos do
noroeste do Estado de São Pau-
lo realizaram obras e melhorias
de infraestrutura, elevando a
qualidade local aos turistas e
moradores. Os recursos para a
execução foram repassados pelo
Departamento de Apoio do De-
senvolvimento dos Municípios
Turísticos (Dadetur), vinculado
à Secretaria de Turismo e Via-
gens do Estado.

Em Riolândia, cidade que ci-
dade fica às margens do Rio
Grande, divisa com Minas Ge-
rais, foi feita a revitalização da
Praia Municipal. Os R$ 495 mil
do Estado e R$ 100 mil de con-
trapartida municipal, permitiram
a delimitação da praia (cerca-
mento), construção guaritas
para maior segurança e também
de quiosques.

Localizada na tríplice fron-
teira – São Paulo, Mato Grosso
do Sul e Minas Gerais – a cida-
de de Santa Clara D’Oeste rece-
beu recursos do Dadetur da or-
dem de R$ 396 mil, que foram
aplicados em melhorias urbanas,
como canteiros centrais, calça-
mento de vias, sarjetas e meios-
fios (guias).

No município de Rubinéia,
separada do Mato Grosso do Sul
pelo Rio Paraná, as melhorias
foram na área de lazer da Praia
do Sol, no valor de R$ 285 mil
para a construção de sanitários,
quiosques com churrasqueira e
infraestrutura de apoio, como
pia, bancos e mesas.

Segurança no Campo
Pela Secretaria de Agricul-

tura e Abastecimento, foram
assinados convênios do Pro-
grama Melhor Caminho com
os municípios de Ariranha,
Ipiguá, Mirassolândia e Santa
Adélia. A iniciativa visa ade-
quar e conservar as estradas
rurais com ênfase à conserva-
ção do solo e água e, conse-
quentemente, o desenvolvimen-

to da zona rural e da agricultura.
Já pelo Programa Segurança

no Campo, que realiza a doação
de viaturas específicas para o
trabalho de ronda de zona rural,
foram firmados autorizos com
10 municípios, entre eles, Auri-
flama, Elisiário, Icém, Novo
Horizonte, Potirendaba, São
José do Rio Preto, Santo Anto-
nio do Aracanguá, Sud Mennuc-
ci, Turiúba e Uchoa.

Os veículos são pick-ups
S10 (modelo 4×4) e serão adap-
tados com giroflex e tecnologi-
as como GPS e rádio comuni-
cador. Às administrações muni-
cipais, caberá juntamente com a
participação da Guarda Munici-
pal ou da Polícia Militar, estru-
turar o esquema de segurança
das áreas rurais.

Polo de Empregabilidade
Inclusiva

O Polo de Empregabilidade
Inclusiva, anunciado durante a
visita do Vice-Governador Ro-
drigo Garcia, terá como objeti-
vo promover o desenvolvimen-
to profissional, a inclusão e a
permanência de pessoas com
deficiência no mercado de tra-
balho. Na região de Rio Preto,
são mais de 18 mil pessoas com
deficiência em idade produtiva.

Com custeio do Estado esti-
mado em R$ 300 mil ao ano, o
Polo iniciará suas atividades em
formato híbrido, com atendi-
mentos presenciais e online
realizados pelo Instituto de
Tecnologia Social (ITS). Na
região, sete municípios serão
atendidos, entre eles, São José
do Rio Preto, Cedral, Bady
Bassitt. Mirassol, Ipiguá, Onda
Verde e Guapiaçu.

Combate à Violência Do-
méstica

No final da manhã, Rodrigo
Garcia ainda participou, no Fó-
rum de Rio Preto, da Sessão
Solene de instalação da Vara de
Violência Doméstica e Famili-
ar contra a Mulher na cidade.
Esta é a 16ª Vara especializada
nesta questão e representa um
passo importante na consolida-
ção do sistema dos direitos da
mulher e no combate a todas as
formas de violência de gênero.

CÂMARA (São Paulo)
A consciência e as ações - dos vereadores e vereadoras de

todas as origens e todas as cores - podem conviver e disputar
lugar no Governo Eterno de DEUS, pelo Cristo Jesus ?

.
PREFEITURA (São Paulo)
A consciência e as ações - do Ricardo Nunes e dos Secretá-

rios e Secretárias de todas as origens e todas as cores - podem
conviver e disputar lugar no Governo Eterno de DEUS, pelo Cris-
to Jesus ?

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
A consciência e as ações - dos deputados e deputadas estadu-

ais de todas as origens e todas as cores - podem conviver e dis-
putar lugar no Governo Eterno de DEUS, pelo Cristo Jesus ?

.
GOVERNO (São Paulo)
A consciência e as ações - do João Doria e dos Secretários e

Secretárias de todas as origens e todas as cores - podem convi-
ver e disputar lugar no Governo Eterno de DEUS, pelo Cisto
Jesus ?

.
CONGRESSO (Brasil)
A consciência e as ações - dos senadores e senadoras e dos

deputados e deputadas de todas as origens e todas as cores - po-
dem conviver e disputar lugar no Governo Eterno de DEUS, pelo
Cristo Jesus ?

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
A consciência e as ações - do Jair Bolsonaro e dos ministros

e ministras de todas as origens e todas as cores - podem convi-
ver e disputar lugar no Governo e Eterno de DEUS, pelo Cristo
Jesus ?

.
PARTIDOS
A consciência e as ações do Lula (dono do PT) e dos seus

eleitos a cargos públicos - de todas as origens e todas as cores -
podem conviver e disputar lugar no Governo Eterno de DEUS,
pelo Cristo Jesus ?

.
(Brasil)
... A consciência e as ações do Ciro Gomes (PDT) e agora do

Sérgio Moro (Podemos) - de todas as origens e todas as cores -
podem conviver e disputar lugar no Governo Eterno de DEUS,
pelo Cristo Jesus ?

.
HISTÓRIAS
Segundo a Literatura Bíblica, no Governo Eterno de DEUS -

sob o Reinado do Cristo Jesus - todos os ressuscitados - bran-
cos, pretos, amarelos e pardos - viverão em Paz e Harmonia,
como Filhos de DEUS

.
M Í D I A S
Cesar Neto é jornalista desde 1992 e colunista de política na

imprensa (Brasil) desde 1993. O site - cesarneto.com - recebeu
“Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São Paulo e “Colar
de Honra ao Mérito” da Assembleia do Estado de São Paulo



Cresce número de famílias com
renda de programas sociais

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2021 Economia
Jornal O DIA SP

PÁGINA 3

Polônia diz que Belarus
leva imigrantes de volta

à fronteira
A Polônia acusou Belarus na sexta-feira (19) de levar cente-

nas de imigrantes de caminhão de volta à fronteira e de incenti-
vá-los a tentar cruzá-la ilegalmente poucas horas depois de es-
vaziar campos na divisa.

A acusação polonesa leva a crer que uma mudança de atitude
aparente de Belarus nesta semana não resolveu a crise na fron-
teira.

Governos europeus acusam Belarus de transportar milhares
de imigrantes do Oriente Médio de avião e os induzir a tentar
cruzar a fronteira ilegalmente. Acredita-se que cerca de 10 imi-
grantes já morreram por causa do frio. Belarus nega fomentar a
crise deliberadamente.

As autoridades bielorrussas desmontaram na quinta-feira
(18) os principais campos, onde milhares de pessoas se reuni-
am junto à fronteira polonesa. Centenas de iraquianos também
foram enviados de volta para casa no primeiro voo de repatria-
ção de Minsk em meses.

Mas a porta-voz da Guarda de Fronteira polonesa, Anna Mi-
chalska, disse que até a noite de quinta-feira as autoridades de
Belarus já estavam levando centenas de imigrantes de caminhão
de volta e forçando-os a tentar a travessia no escuro.

“Os bielorrussos Estavam trazendo mais imigrantes ao local
onde houve uma tentativa forçada de cruzar. No começo, havia
100 pessoas, mas depois o lado bielorrusso trouxe mais pesso-
as em caminhões. Aí havia 500 pessoas”.

Menos pessoas estão atravessando a fronteira, mas alguns
grupos grandes às vezes são muito agressivos, disse ela em uma
coletiva de imprensa. (Agencia Brasil)

Reino Unido declara
organização palestina

Hamas ilegal
A ministra do Interior do Reino Unido, Priti Patel, disse na

sexta-feira (19) que o grupo militante palestino Hamas foi de-
clarado ilegal, uma medida que alinha a postura britânica à dos
Estados Unidos e à da União Europeia em relação aos governan-
tes de Gaza.

”O Hamas tem recursos terroristas significativos, inclusive
o acesso a armamentos variados e sofisticados, além de instala-
ções de treinamento terrorista”, disse Priti Patel em um comu-
nicado. É por isso que hoje ajo para proscrever o Hamas em sua
totalidade”.

A organização será banida de acordo com a Lei de Terrorismo,
o que significa que qualquer pessoa que expresse apoio ao Ha-
mas, hasteie sua bandeira ou organize encontros para a organiza-
ção estará violando a lei, confirmou o Ministério do Interior, que
deve apresentar a mudança ao Parlamento na semana que vem.

O Hamas, cujo nome completo é Movimento de Resistência
Islâmica, tem facções política e militar. Fundada em 1987, a
organização se opõe à existência de Israel e a conversas de paz,
defendendo uma “resistência armada” à ocupação israelense de
territórios palestinos.

Até agora, o Reino Unido só havia proscrito as Brigadas Izz
al-Din al-Qassam, facção militar do Hamas. Sami Abu Zuhri, uma
autoridade política do grupo, disse que a medida britânica mos-
trou um “viés absoluto a favor da ocupação israelense e é uma
submissão à chantagem e aos ditames israelenses”.

O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, saudou a de-
cisão em uma rede social: “O Hamas é uma organização terro-
rista, dito simplesmente. A ‘facção política’ possibilita sua ati-
vidade militar”, disse em mensagem no Twiter. (Agencia Brasil)

UE emite
recomendação sobre
comprimido contra
covid-19 da MSD

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) emitiu uma
recomendação sobre o uso do comprimido contra covid-19 da
MSD para adultos e iniciou uma análise de um comprimido rival
da Pfizer para ajudar os países-membros a decidirem a adoção
rápida antes de qualquer aprovação formal para a União Euro-
peia (UE) como um todo.

Em dois comunicados separados emitidos na sexta-feira (19),
a EMA detalhou os esforços para impulsionar o uso das opções
experimentais, mas promissoras, agora que as infecções e mor-
tes relacionadas à covid-19 estão aumentando velozmente na
região e forçando novos lockdowns.

A EMA disse que o Lagevrio, comprimido contra covid-19
da MSD desenvolvido com a Ridgeback Biotherapeutics, deve-
ria ser dado rapidamente até cinco dias após os primeiros sinto-
mas para tratar adultos sem necessidade de auxílio de oxigênio
e que correm risco de um agravamento da doença.

A entidade desaconselhou o tratamento durante a gravidez e
para mulheres que planejam ou podem ficar grávidas, acrescen-
tando que a amamentação também deveria ser interrompida per-
to da época de ingestão do comprimido, que deve ser tomado
duas vezes por dia durante cinco dias.

Remédios da mesma classe do Lagevrio foram relacionados a
defeitos de nascimento em estudos com animais. A farmacêutica
diz que os estudos com animais mostram que seu comprimido é
seguro, mas os dados não foram disponibilizados publicamente.

A EMA disse também que está estudando os dados disponí-
veis sobre o Paxlovid, o comprimido da Pfizer, dias depois de a
farmacêutica solicitar sua aprovação nos Estados Unidos. (Agen-
cia Brasil)

O total de domicílios nos
quais as pessoas recebiam ou-
tros programas sociais subiu de
0,7% para 23,7% de 2019 para
2020. O percentual representa
16,928 milhões domicílios que
auferiam no ano passado este
tipo de rendimento.

O aumento foi notado em
todas as regiões, mas os maio-
res percentuais foram no Nor-
te, onde cresceu de 0,5% para
32,2%, e no Nordeste, que saiu
de 0,8% para 34%.

Os dados fazem parte da Pes-
quisa Nacional por Amostra de
Domicílios - Pnad Contínua
2020: Rendimento de todas as
fontes, divulgada  na sexta-feira
(19), no Rio de Janeiro, pelo
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

Segundo o estudo, a causa da
expansão foi a concessão do au-
xílio emergencial, criado pelo
governo federal durante a pan-
demia visando atender trabalha-
dores informais, microempre-
endedores individuais (MEI),
autônomos e desempregados.

Na Pnad Contínua 2020, o
benefício entrou na rubrica de
outros rendimentos, como valo-
res recebidos por meio de pro-
gramas sociais, aplicações fi-
nanceiras, seguro-desemprego e
seguro-defeso.

“Esse aumento de 0,7%
para 23,7% é porque muitos
domicílios tinham alguém ga-
nhando o auxílio emergencial.
Aqui não é o número de pes-
soas. É o percentual de domi-
cílios com alguém recebendo
outros programas sociais”, dis-
se Alessandra Scalioni Brito,
analis ta da pesquisa.

Norte e Nordeste
As maiores proporções de

domicílios com beneficiários de
programas sociais foram verifi-
cadas nas regiões Norte e Nor-
deste. Nelas, 12,9% e 14,2%,
respectivamente, tinham rendi-
mento do Programa Bolsa Famí-
lia; 5% e 4,5% do Benefício de
Prestação Continuada (BPC) da
Lei Orgânica de Assistência So-
cial (Loas); e 32,2% e 34% de
outros programas sociais, com
destaque para o auxílio emergen-
cial.

Na outra ponta, a Região Sul,
independente do programa,
apresentou as menores propor-
ções. No Bolsa Família eram
2,9%, BPC-Loas 1,7% e outros
programas sociais 14,4%.

Os domicílios que recebiam
o BPC-Loas também recuaram.
Eram 3,5% e caíram para 3,1%
no período. Em 2019 o valor
chegou a R$ 761 e, no ano se-
guinte  R$ 792.

Na rubrica de outros rendi-
mentos, as regiões Norte e Nor-
deste tiveram ganhos expressi-
vos. De 2019 para 2020 houve
um aumento de 47,8% na região
Norte, passando de R$ 435 em
média para R$ 643, e no Nor-
deste, de 55% saindo de R$ 400
para R$ 620 em média.

“Já na região Sudeste e Sul,
a gente teve uma redução. Isso
porque Norte e Nordeste, em
geral, já têm um peso maior de
Bolsa Família e de BPC. Quan-
do surgiu o auxílio emergencial
e alguns beneficiários do Bolsa
Família começaram a receber o
auxílio, havia mais gente rece-
bendo em média um valor bem
maior do que o Bolsa Família
pagava, que era de R$ 200. Se
passa a pagar o auxílio de R$ 600
ou de R$ 1.200, então essa ru-
brica, que no Norte e no Nor-
deste já tem maior peso, fez a

de outros rendimentos ter um
aumento de valor médio”, afir-
mou Alessandra.

Bolsa Família
Em outro movimento, a par-

cela de domicílios recebendo o
Bolsa Família teve queda de
14,3% para 7,2%. Isso se deve
em parte porque alguns benefi-
ciários passaram a receber o au-
xílio emergencial. Segundo a
analista, durante a pesquisa de
campo pode ter ocorrido o re-
lato errado do tipo de benefício.

A pessoa pode ter falado que
ganhava o Bolsa Família e esta-
va recebendo o auxílio ou o con-
trário. Além disso, uma parte das
pessoas do Bolsa Família come-
çou a receber o auxílio, que foi
pensado para o beneficiário que
recebia menos de R$ 600 em
média. O rendimento médio de
um domicílio que ganhava Bol-
sa Família em 2020 era R$ 379
e o que não ganhava este benefí-
cio era de R$ 1.453.

“Nem todo mundo que ga-
nhava o Bolsa Família recebeu
o auxílio, mas algumas pessoas
passaram a ter o auxílio. Aí a re-
dução de 14,3% de domicílios
onde havia alguém ganhando o
Bolsa Família para 7,2%, parte
vai ser porque essa pessoa pas-
sou a receber o auxílio, mas tam-
bém pode ser por confusão no
campo do que é Bolsa Família e
auxílio”, observou.

Estados e prefeituras
Adriana Beringuy, analista da

pesquisa, disse que, entre outros
programas sociais, estão inclu-
ídas medidas adotadas por go-
vernos estaduais e prefeituras.
“Em 2020, além do auxílio
emergencial providenciado pelo
governo federal, algumas pre-

feituras e governos locais tam-
bém adicionaram algum valor
aos programas que esses gover-
nos já distribuem como forma
também de combate aos efeitos
da pandemia na economia local.
Dentro dessa rubrica a gente
tem esses auxílios extraordiná-
rios implementados por conta da
pandemia, obviamente que o
principal é o auxílio emergen-
cial pelo valor do benefício e a
amplitude de quem podia rece-
ber”, completou.

Reponderação
De acordo com o IBGE, a

partir da divulgação de novem-
bro de 2021, as estimativas men-
sais e trimestrais da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domi-
cílios - PNAD Contínua - são
calculadas incorporando o novo
método de ponderação, inclu-
indo a série histórica dos in-
dicadores, que é de 2012 a
2020. Em cada divulgação te-
mática anual, as estimativas
serão calculadas incorporan-
do o novo método de ponde-
ração, e refazendo, inclusive,
a série histórica dos indicado-
res. A Pnad Contínua 2020:
Rendimento de todas as fontes
já incorporou essa reponderação
da série histórica da pesquisa.

Luna Hidalgo, estatística do
IBGE, afirmou que a calibração
foi feita porque o IBGE mudou
o modo de coleta das informa-
ções. “A gente não podia mais ir
na casa das pessoas entrevistar.
A gente teve que fazer isso por
telefone e isso fez com que o
perfil do nosso respondente
mudasse, tanto quanto o perfil da
população brasileira. Para miti-
gar essa diferença, a gente fez
uma calibração”, finalizou.
(Agencia Brasil)

Financiamento do governo geral
atingiu R$ 903 bilhões em 2020

Em 2020, as finanças públi-
cas sofreram influência da pan-
demia da covid-19 e das medi-
das adotadas pelos governos
para seu enfrentamento. A neces-
sidade de financiamento líquida
do governo geral registrada nas
Estatísticas de Finanças Públi-
cas reverteu a trajetória de que-
da do ano anterior, chegando a
R$ 903 bilhões. Esse resultado
reflete a queda de 6,5% da re-
ceita total frente a alta de 9,3%
dos gastos das três esferas de
governo em relação a 2019.

As informações constam das
Estatísticas de Finanças Públi-
cas e Conta Intermediária de
Governo 2020, elaboradas pelo
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) em par-
ceria com a Secretaria do Te-
souro Nacional e o Banco Cen-
tral do Brasil.

Benefícios sociais
Os benefícios sociais foram

a categoria com maior impacto
sobre o volume total de gastos,
registrando crescimento de
30,8%, uma vez que concentra-
ram parte expressiva dos recur-
sos destinados ao enfrentamen-
to da crise da pandemia.

Na Conta Intermediária de
Governo, os benefícios de as-
sistência social – que incorpo-
ram o auxílio emergencial e o
benefício do Programa Emer-
gencial de Manutenção do Em-

prego e da Renda - cresceram
324,2%, passando de R$ 97,8
bilhões, em 2019 para R$ 415
bilhões em 2020.

Os benefícios da seguridade
social, que englobam, principal-
mente, os benefícios do Regi-
me Geral de Previdência Social
(RGPS), cresceram 7,2%, en-
quanto os outros benefícios de
seguro social subiram 6,9%.

Investimentos
A formação bruta de capital

fixo, que são os investimentos,
reverteu a queda observada em
2019 e subiu 21,3%, indo de R$
92,9 bilhões para R$ 112,6 bi-
lhões no ano passado.

Os governos municipais ace-
leraram os investimentos que,
no ano anterior, já haviam cres-
cido 28,3% e ampliaram essa
alta para 44,3% em 2020. Na
mesma direção, os governos es-
taduais apresentaram elevação
de 8,6%, em contraste com a
queda 24,8% observada no exer-
cício anterior. Em contraposição
aos demais níveis, o governo
federal voltou a registrar queda
nos investimentos em 2020, que
foram reduzidos em 3%, frente
a uma queda de 5% em 2019.

Receitas e impostos
O comportamento da recei-

ta se deveu, em grande parte, aos
efeitos compostos da queda de
1,8% das receitas de impostos

e o decréscimo de 29,7% das
outras receitas. As principais
variações negativas se concen-
traram nos impostos mais dire-
tamente relacionados à ativida-
de econômica, como os impos-
tos sobre bens e serviços, com
queda de 2,8%, os impostos so-
bre renda, lucros e ganhos de
capital (1,7%) e as contribui-
ções sociais (1,5%).

Em contraposição, impostos
sobre o comércio e transações
internacionais (6,5%) e sobre a
propriedade (3,3%) compensa-
ram parcialmente as quedas das
demais categorias. A elevação
dos impostos sobre o comér-
cio e transações internacionais
está relacionada à desvaloriza-
ção da taxa de câmbio do perí-
odo (30,8%), mesmo com a re-
dução no valor em dólar das im-
portações.

“Dentre os impostos sobre
bens e serviços, destaca-se o
efeito negativo dos impostos
sobre transações financeiras e
de capital, com queda de 46,4%,
resultado explicado, em grande
parte, pela instituição da alíquota
zero do Imposto sobre Opera-
ções Financeiras (IOF) para
as operações de crédito entre
03/04/2020 e 26/11/2020 e
entre 15/12/2020 e 31/12/
2020, como parte das medidas
de enfrentamento da crise”, in-
formou o IBGE.

Entre outras fontes com con-

tribuição relevante para as recei-
tas totais e influência na sua re-
dução, destacaram-se as rendas
patrimoniais, que recuaram
43,2% no período. Esse resul-
tado se deveu ao decréscimo das
receitas com juros (28,2%), à
redução da arrecadação de divi-
dendos (56,1%) e à arrecadação
das concessões de ativos não
produzidos (58,2%).

Segundo o levantamento, es-
sas reduções se associam a
eventos de 2019 que não se re-
petiram em 2020, como as re-
ceitas do leilão de excedente de
cessão onerosa de petróleo e a
ampliação da distribuição de di-
videndos do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) naquele ano.

Remunerações
Nas Estatísticas de Finanças

Públicas, alguns dos principais
componentes dos gastos apre-
sentaram elevação, contribuin-
do para o aumento da neces-
sidade de financiamento líqui-
da. As remunerações, embora
tenham desacelerado ante o
ano anterior, mantiveram ele-
vação (1,7%), afetadas, prin-
cipalmente, pela esfera muni-
cipal. As despesas com bens e
serviços também cresceram
(2,6%). Já as despesas com
juros e subsídios caíram 17,6%
e 25,3%, respectivamente.
(Agencia Brasil)

Conselho do FGTS aprova uso de
 R$ 326 bilhões para obras até 2025

Até 2025, mais de R$ 326
bilhões de recursos do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) poderão ser usados para
a contratação de projetos nas
áreas de habitação, saneamento
básico e infraestrutura urbana. O
Conselho Curador do FGTS
aprovou, na quinta-feira (18), o
orçamento operacional do fun-
do para 2022 e o plano pluria-
nual de aplicação para o perío-
do de 2023 a 2025.

As propostas foram encami-
nhadas pelo Ministério do Desen-

volvimento Regional (MDR), que
é o gestor da aplicação dos recur-
sos, e referendadas pelo colegia-
do, durante reunião ordinária.

A projeção do MDR é de que
o aporte possibilite, até 2025, a
construção de 2,5 milhões de
unidades habitacionais por meio
do Programa Casa Verde e Ama-
rela, além de beneficiar quase 56
milhões de brasileiros com
obras de saneamento e infraes-
trutura urbana. Também há a ex-
pectativa de manutenção e gera-
ção de 7,4 milhões de empregos

por todo o Brasil.
Do total previsto, R$ 278

bilhões serão destinados a finan-
ciamentos para a construção de
novas residências. Outros R$ 34
bilhões serão usados na conces-
são de descontos nos financia-
mentos para a aquisição da casa
própria a pessoas físicas com
renda familiar mensal de até R$
4 mil, incremento de R$ 4,5 bi-
lhões para essa modalidade. Já
as obras de saneamento poderão
captar até R$ 19,7 bilhões, en-
quanto R$ 25,2 bilhões serão

voltados a empreendimentos de
infraestrutura urbana.

Em 2022, o orçamento ope-
racional aprovado é de R$ 75,4
bilhões para a contratação de
obras e de mais R$ 8,5 bilhões
em subsídios para a aquisição de
moradias.

O MDR também anunciou o
lançamento de um novo painel
de informações para acompa-
nhamento da gestão dos recur-
sos do FGTS. A ferramenta está
disponível na página do minis-
tério. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos
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O Senhor examina nosso coração
Jeremias 17:7-10

“Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele
que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada
perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando
vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre
verdes. Quando não chove, ela não se preocupa; continua dando
frutas. “Quem pode entender o coração humano? Não há nada
que engane tanto como ele; está doente demais para ser curado.
Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os cora-
ções. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de
acordo com o que ela faz. “

COMENTÁRIO: Devemos pensar com cuidado, respeitan-
do os limites. Nós somos pessoas limitadas, nós não podemos
fazer tudo. O Senhor examina nossa mente, nossos pensamen-
tos. Cuidado no pensar é muito importante e respeitar os limi-
tes, sempre. www.biblia-ja.blogspot.com.br

O Brasil atingiu a marca mais
de 300 milhões de doses de va-
cinas contra a covid-19 aplica-
das desde o início da campanha
de vacinação, informou na sex-
ta-feira (19) o Ministério da
Saúde (MS).

Até o momento, 157,6 mi-
lhões de pessoas receberam a
primeira dose e 129,8 milhões
tomaram as duas doses ou a dose
única da vacina, o que represen-
ta que 73,3% da população-alvo
completou o ciclo vacinal.

No sabado (20), o ministé-
rio vai promover uma campanha
para ampliar ainda mais o núme-
ro de brasileiros completamen-

te vacinados. De acordo com a
pasta, a estimativa é que 21 mi-
lhões de pessoas não compare-
ceram aos postos para tomar a
segunda dose da vacina.

A campanha Mega Vacinação
tem por objetivo para ampliar a
aplicação da segunda dose para
atingir 85% da população-alvo
com o esquema vacinal comple-
to. Além da segunda dose, a cam-
panha também é voltada para a
aplicação da dose de reforço para
as faixas etárias  já liberadas.

Na terça-feira (16), o minis-
tério anunciou a redução do inter-
valo da dose de reforço da vacina
contra a covid-19. E a partir de

agora, a dose adicional está libe-
rada para toda a população adulta
acima de 18 anos de idade. Desde
que o reforço na imunização co-
meçou, o número de vacinas apli-
cadas atingiu 12,7 milhões.

“Vale lembrar que o interva-
lo entre a dose dois e a de re-
forço também foi reduzido. An-
tes, as pessoas precisavam
aguardar seis meses para tomar
o reforço. Agora, o prazo passa
a ser de cinco meses após o es-
quema vacinal completo. A ori-
entação é baseada em pesquisas
científicas que apontam queda na
resposta imune, principalmente,
a partir do 5º mês após a dose

dois”, informou a pasta.
Na avaliação do Ministério

da Saúde, os resultados do avan-
ço na vacinação refletem no ce-
nário epidemiológico da doen-
ça, bem mais equilibrado atual-
mente. Desde o pico da pande-
mia, registrado em abril, a mé-
dia móvel de óbitos caiu 91,7%.

Na quinta-feira (18) o minis-
tério informou que foram regis-
traram, em 24 horas, 12.301 ca-
sos de covid-19 e 293 mortes
resultantes de complicações as-
sociadas à doença. Com isso, o
número de vidas perdidas para a
pandemia chegou a 612.144.
(Agencia Brasil)

Terminais portuários terão
R$ 700 milhões em investimentos

A Petrobras foi a vencedora
do leilão para concessão de ter-
minais portuários com a oferta
única de R$ 558.250.000,99
pela concessão da área STS08A
no Porto de Santos, em São Pau-
lo. O local é destinado à movi-
mentação, armazenagem e dis-
tribuição de granéis líquidos
(combustíveis). O tempo de
concessão é de 25 anos. Havia
ainda mais uma área, a STS08,
mas a Petrobras não fez nenhu-
ma oferta, alegando que
STS08A já reunia todas as ca-
racterísticas estratégicas e ne-
cessárias para as operações da
empresa.

A outra área de terminais dis-
ponível no leilão, no Complexo
Portuário de Imbituba, em San-
ta Catarina, a IMB05, foi arren-
dada pela Fertilizantes Santa
Catarina Ltda, por R$ 200 mil,
sendo também a única empre-
sa a fazer oferta. A área tam-
bém é destinada para movimen-
tação de granéis líquidos com-
bustíveis ou químicos, prove-
niente principalmente de Ma-
ceió (AL), para abastecer em-
presas localizadas em toda a re-
gião Sul. O período de conces-
são é de dez anos.

Segundo o secretário nacio-
nal de Portos, Diogo Pilone, a

partir de agora será feita uma
análise para entender porque não
houve interessados na área
STS08 em Santos e ao concluir
esse estudo o leilão será relan-
çado. “Vamos começar a estu-
dar agora. O que temos notado
em outros processos de con-
cessão é que há uma questão de
custo de insumos que tem au-
mentado bastante. É possível
que tenhamos que fazer reava-
liações sobre vocação do ter-
minal, acesso ferroviário, en-
tre outras coisas”.

Pilone destacou que, com a
concessão no Porto de Santos,
é agregada mais capacidade de
movimentação principalmente
com os investimentos em dois ber-
ços de atracação. “Hoje esse é o
principal gargalo do porto na ca-
deia de granéis líquidos e combus-
tíveis. Além de reduzir a fila de em-
barcação e otimizar o fluxo de
cargas, a concessão regulariza-
rá a precariedade dos contratos,
trazendo segurança jurídica”.

Com relação a Imbituba, a
concessão capacitará o porto a
d ive r s i f i ca r  o  t e rmina l  a
atender mais cadeias, sendo
outro movimento importan-
te para o país. “É um porto
que tem, considerando todo
o esforço da equipe de ges-

tão, trabalhado paras que te-
nha dependência menor de con-
tratos, que antes eram a princi-
pal fonte de receita.

De acordo com Pilone, a
concessão das áreas dos dois
portos resultará em investimen-
tos que totalizam R$ 700 mi-
lhões. Já o balanço do ano con-
tabiliza 12 leilões de arrenda-
mentos portuários realizados,
com R$1,7 bilhões de investi-
mentos autorizados para os pró-
ximos três anos.

“Essas ações também se so-
mam a outros investimentos que
têm sido autorizados por meio
de terminais de uso privado. Se
considerarmos tudo o que foi
autorizado em investimentos
desde 2019 em arrendamentos
dentro de portos organizados e
terminais de uso privado esta-
mos falando em algo em torno
de R$15 bilhões”, disse.

O ministro de Infraestutura,
Tarcísio de Freitas, disse que o
Programa de Arrendamentos
Portuários é um grande sucesso
e está transformando o setor
portuário brasileiro. “ Quando
somamos arrendamentos portu-
ários e contratos de adesão para
terminais privados já estamos
batendo R$ 14 bilhões em inves-
timentos no setor. Isso é inte-

ressante porque dinamiza o nos-
so setor portuário que fica cada
vez mais eficiente, que respon-
de às expectativas do mercado”.

Freitas ressaltou ainda que
os investimentos atuais no Por-
to de Santos auxiliam na prepa-
ração da companhia para a pri-
vatização. “Em pouco tempo de-
vemos ter uma deliberação do
Tribunal de Contas da União
(TCU) com esse projeto aprova-
do e leiloado no primeiro trimes-
tre do ano que vem. Será a pri-
meira privatização portuária de
nossa história, que abre caminho
para outras”.

Segundo o ministro, o Bra-
sil está caminhando para ter a
estrutura mais privada do mun-
do, porque estará com todos os
aeroportos da rede Infraero sob
responsabilidade da iniciativa
privada, está preparando a con-
cessão de 12 mil quilômetros de
rodovias, com a expectativa de
totalizar 50 mil quilômetros
concedidos em 2022. “Teremos
as ferrovias e o saneamento bá-
sico privados. O setor de ener-
gia estará cada vez mais nas mãos
da iniciativa privada principal-
mente com a venda da Eletro-
bras no ano que vem. Teremos
leilões muito bem sucedidos”.
(Agencia Brasil)

A Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) entregou na sexta-
feira (19) ao Ministério da
Saúde um lote com 3 milhões
de doses da AstraZeneca, va-
cina contra a covid-19.

Esta é a segunda entrega
que a Fiocruz faz para o Pro-
grama Nacional de Imuniza-
ções (PNI). Na última quarta-

Fiocruz entrega lote com
3 milhões de doses da vacina

AstraZeneca
feira (17), a fundação enviou
um lote de 2,5 milhões doses
ao programa.

Com a entrega de sexta-
feira, o Instituto de Tecno-
logia em Imunobiológicos
(Bio-Manguinhos/Fiocruz)
já destinou 135,7 milhões
de doses ao PNI. (Agencia
Brasil)

Crianças de zero a seis anos que
consomem açúcar com alta frequ-
ência estão muito suscetíveis ao
aparecimento de cáries. Estudo de-
senvolvido na Universidade Fede-
ral de Santa Maria (UFSM), no Rio
Grande do Sul, em um ambulató-
rio odontológico mostrou que oito
em cada dez crianças atendidas in-
geriam alimentos açucarados e ti-
nham cáries. De 86 casos analisa-
dos, a doença bucal foi encontrada
em 86,2% da amostra.

Segundo os pesquisadores, o
consumo de açúcar se dava já a par-
tir dos nove meses, inclusive na
mamadeira. “A gente percebia que
a maioria nos procurava quando já
tinha alguma dor ou quando tinha
algum processo para tratar. Na sua
maioria, não se procura atendi-
mento de forma preventiva, como
orientação, para saber como está
a saúde bucal”, aponta Fernanda
Ortiz, coautora do trabalho.

Ela explica que, embora sejam
dentes de leite, a falta de cuidados
nos anos iniciais são também para
o futuro. “Prejudica a erupção e a for-
mação do dente permanente, que é o
dente de adulto. Ele não vai nascer
de maneira imediata, apenas quando
for mais velho. Prejudica toda a for-
mação e o nascimento desse den-

Consumo de açúcar na
primeira infância é fator de

risco para cáries
te permanente”, aponta a pesquisa-
dora, que é odontopediatra.

A cárie tem relação direta com
o açúcar. “É uma doença compor-
tamental, é um processo comple-
xo que existe com a formação da
placa bacteriana. Essas bactérias
se alimentam principalmente do
açúcar, produzem ácidos e esses
ácidos entre aspas corroem o
dente e começam o processo de
destruição dentário, que é a cá-
rie”, explica Fernanda. Ela destaca
que esta é uma das doenças mais
prevalentes na infância.

Nesse sentido, tanto a escova-
ção quanto a diminuição ou mes-
mo a não ingestão de açúcar são
os principais meios de prevenção.
“A gente comenta que é muito mais
fácil conseguir controlar a nutri-
ção da criança e a da família, do
que pedir pra essa criança ou a fa-
mília escovar o dente toda vez que
ingerir algum alimento açucarado”,
orienta a odontopediatra.

Ela lembra que a recomenda-
ção é não ingerir açúcar até os dois
anos de idade e depois dessa faixa
etária ingerir a menor quantidade
possível. E, com o nascimento do
primeiro dente, fazer a escovação
com creme dental com flúor.
(Agencia Brasil)

Petrobras encontra petróleo
em poço na Bacia de Santos
A Petrobras anunciou na sex-

ta-feira (19) ter identificado a pre-
sença de petróleo em um poço do
bloco Aram, na camada pré-sal da
Bacia de Santos. Nomeado de
Curaçao, o poço está localizado
há 240 quilômetros da costa da
cidade de Santos, em uma profun-
didade d’água de 1.905 metros.

“O intervalo portador de pe-
tróleo foi constatado por meio de
perfis elétricos e amostras de flui-
do, que serão posteriormente ca-
racterizados por meio de análi-
ses de laboratório. Esses dados
permitirão avaliar o potencial e
direcionar as próximas ativida-
des exploratórias na área”, infor-
mou em nota a estatal.

A Bacia de Santos é uma bacia
sedimentar marítima que se esten-
de desde o litoral sul do estado do Rio
de Janeiro até o norte do estado de
Santa Catarina. Nessa área, estão lo-
calizados diferentes campos com im-
portantes reservas na camada pré-sal.

O bloco Aram é explorado por
meio de um consórcio no qual a
Petrobras detém 80% de partici-
pação e a chinesa CNODC res-
ponde pelos outros 20%. Ele foi
adquirido sob o regime de parti-
lha em março de 2020, na 6ª ro-
dada de licitação da Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP).

De acordo com a Petrobras, o
consórcio irá continuar as opera-
ções para concluir o projeto de
perfuração do poço Curaçao, o
que permitirá verificar a extensão
da nova descoberta e caracterizar
as condições dos reservatórios
encontrados. Segundo a estatal, a
descoberta mostra o sucesso da
estratégia adotada, fortemente
baseada em inovações tecnológi-
cas e com a máxima utilização dos
dados processados e em tempo
real, o que permite a tomada de
decisões de forma ágil e segura.
(Agencia Brasil)

TCU abre processo para analisar
críticas à gestão do Inep

O Tribunal de Contas da
União (TCU) abriu um proces-
so para analisar os relatos fei-
tos por parlamentares de pro-
blemas na gestão do Instituto
Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixei-
ra (Inep).

O TCU informou que, na úl-
tima terça-feira (16), o Tribu-
nal recebeu representantes da
Câmara dos Deputados, que
apresentaram críticas à gestão
do Inep. “As informações rela-
tadas por eles foram enviadas
ao Tribunal por meio de uma re-
presentação, que é o documen-
to formal”, diz o órgão.

Foi aberto um processo para
analisar os pedidos dos parla-
mentares. A relatoria é do mi-
nistro Walton Alencar Rodri-
gues. Ainda não há decisão do
Tribunal. Os documentos não

estão públicos no momento.
Reunidos em ato em Brasí-

lia, no início deste mês, servi-
dores do Inep protestaram con-
tra a atual gestão do Inep, de
Danilo Dupas, denunciando ris-
cos ao trabalho desempenhado
pela autarquia que, além de ser
responsável pela realização de
avaliações de âmbito nacional
da educação, como o Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem), é também responsável
pelos Censos da Educação Bá-
sica e Superior e pela condução
diversos estudos educacionais.

As críticas culminaram em
37 servidores pedindo exone-
ração dos cargos que ocupavam.
Tanto o presidente do Inep,
quanto o ministro da Educação,
Milton Ribeiro, afirmaram que
a realização dos exames está ga-
rantida e não será prejudicada.

Na última quarta-feira (17),
o Senado Federal aprovou um re-
querimento para realização de au-
ditoria pelo TCU no Inep. A inten-
ção é que o TCU verifique a capa-
cidade operacional do Inep para
realizar exames como o Enem e
o Exame Nacional de Desempe-
nho dos Estudantes (Enade).

“As crises sucessivas que
motivaram as trocas de gesto-
res do Inep, associadas às redu-
ções no orçamento daquele Ins-
tituto e às manifestações de ser-
vidores e de setores da acade-
mia, nos levam a crer na prová-
vel deterioração da capacidade
operacional daquela autarquia
federal vinculada ao Ministério
da Educação, responsável pela
avaliação da Educação no País”,
diz o requerimento de autoria
da senadora Leila Barros (Ci-
dadania-DF).

Os senadores pedem a rea-
lização de auditoria pelo TCU,
órgão de controle auxiliar do
Congresso Nacional, quanto à
capacidade operacional do Inep
para o exercício das suas atri-
buições legais, em especial
para a realização das provas de
avaliação da qualidade da edu-
cação, destacando o Enem e o
Enade.

O Enem começa a ser apli-
cado no domingo (21) para
mais de 3 milhões de estudan-
tes em todo o país. O exame é a
principal forma de ingresso no
ensino superior público, pelo
Sistema de Seleção Unificada
(Sisu), de obtenção de bolsas
por meio do Programa Univer-
sidade para Todos (ProUni) e de
participação no Fundo de Fi-
nanciamento Estudantil (Fies).
(Agencia Brasil)

Atividade econômica do país
 recua 0,1% no terceiro trimestre

A atividade econômica no
país recuou 0,1% no terceiro
trimestre, em relação ao perío-
do anterior, mas em setembro
teve alta de 0,3%, se compara-
do a agosto. Frente ao terceiro
trimestre do ano passado, a eco-
nomia brasileira cresceu 4,1%, e
2,4% em setembro, comparado
ao mesmo mês em 2020. Em ter-
mos monetários, no acumulado do
ano até setembro, o Produto In-
terno Bruto (PIB, soma dos bens
e dos serviços produzidos no país)
foi estimado, em valores corren-
tes, em R$ 6,338 trilhões.

Os dados são do Monitor do
Produto Interno Bruto, elabora-
do pela Fundação Getulio Var-
gas (Monitor do PIB-FGV), di-
vulgado na sexta-feira (19) pelo
Instituto Brasileiro de Economia
da Fundação (Ibre/FGV).

Na publicação, a FGV desta-

cou a revisão para baixo de 1,4%
para 1,2% na taxa de crescimento
do PIB de 2019 feita pelo IBGE.
Pelos cálculos do monitor, na pró-
xima divulgação das Contas Na-
cionais Trimestrais (CNT) o
IBGE vai fazer a revisão da taxa
de crescimento do PIB em 2020
da queda de 4,1% para 4,2%.

Para o coordenador do Moni-
tor do PIB-FGV, Cláudio Consi-
dera, a economia brasileira rever-
teu a trajetória de recuperação que
havia sido observada no terceiro
e quarto trimestre de 2020 e no
primeiro trimestre deste ano,
comparativamente aos trimestres
imediatamente anteriores.

“No segundo e terceiro tri-
mestres deste ano ocorreram
duas taxas negativas de 0,1% em
comparação aos trimestres ime-
diatamente anteriores. Por sua
vez, a taxa acumulada em 12

meses, até setembro, foi de ape-
nas 3,7%. A exceção da extrati-
va mineral e a administração pú-
blica, todas as demais taxas acu-
muladas em 12 meses, foram
positivas”, explicou.

Nesta comparação, o econo-
mista destacou a taxa do setor
de serviços, que havia sofrido
quedas mensais contínuas e ele-
vadas desde abril do ano passa-
do até maio deste ano. Agora,
registra taxas acumuladas em 12
meses positivas e crescentes
desde junho, com a taxa até se-
tembro sendo de 3%.

Por causa da influência da
pandemia da covid-19 nos fato-
res sazonais de 2020, que po-
dem não estar realmente relaci-
onados à sazonalidade, a edição
do Monitor do PIB-FGV relati-
vo a setembro incluiu um exer-
cício adicional com relação a

série com ajuste sazonal.
Conforme a FGV, esses im-

pactos estão sendo analisados
por alguns institutos de estatís-
tica internacionais e, por isso,
além do ajuste sazonal habitual,
que compreende o período de
janeiro de 2000 a setembro de
2021, adicionalmente foi feito
“o ajuste sazonal para 2020 e
2021, considerando os fatores
sazonais referentes a 2019 e o
fator calendário corrente”.

O Monitor do PIB informa
que se forem utilizados os fato-
res sazonais da série do PIB do
período de 2000 até 2019, os
resultados apontam para a taxa
de variação no terceiro trimes-
tre de 2021 de 2,2%, superior
à queda de 0,1%, caso seja
considerado todo período de
2000 até setembro de 2021.
(Agencia Brasil)
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital de Convocação e de conformidade com o Artigo 49º dos Estatutos
da Federação Paulista de Xadrez declara aberto o processo eleitoral da FPX
para o mandato do biênio 2.022/2.023. Ainda pelo presente edital, ficam as Entidades
filiadas em dia com as anuidades e em conformidade com os Artigos 11º; 14º; 15º; 16º,
17º, 19º, 20º, 48º, 50º a 55º dos Estatutos da Federação Paulista de Xadrez a participarem
da Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 17 de Dezembro (sexta-feira) de
2.021, as 09h00min, em primeira Convocação e em Segunda e última convocação 1
(uma) hora após, ou seja, as 10h00min, com qualquer número de representantes, na
Rua Doutor Ferreira da Rosa, 43 Vila Mariana, São Paulo, CEP 04016-050, para
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: I-) Composição da mesa (Art. 17º -
parágrafo 7º); II-) Discutir e aprovar as contas de 2019 realizado pela diretoria (Art. 19º
- alínea “b”); III-) Discutir e aprovar o Orçamento Anual de 2022 proposto pela Diretoria
(Art. 19º - alínea “c”); IV-) Eleição dos Representantes das Filiadas para composição
do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Xadrez (Art. 19º - alínea
“o”); V-) Eleição e Posse do Presidente e Vice-Presidentes da Diretoria e dos 6 (seis)
membros do Conselho Fiscal para o Biênio 2.022/2.023, em conformidade com os
Artigos 19 alínea “a”, 48, 50 e 51. O Registro das chapas deverá ser feito obrigatoriamente
a Rua Piracuama 21 apto 44 Sumaré – CEP 05417-040, São Paulo, no dia 14 de
dezembro (sexta-feira) de 2.022, das 10h00min às 15h00min do corrente ano. São
Paulo, 16 de novembro de 2.021. Christian Claudius Ferreira Van Riemsdijk – Presidente.
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1ª Vara Cível, do Foro Central Cível –SP  EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1022806-13.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de
São Paulo, Dr(a). PAULA REGINA SCHEMPF CATTAN, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos executados
Freua Administração de Bens e Participações Ltda, CNPJ 61.061.522/0001-02 e César Freua, CPF/MF
934.416.908-00 que tramita por este Juízo ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por Condomínio
Edifício Doutor Sabin, objetivando o recebimento de R$ 166.011,76 (03/2017) representada por Prestação de
Serviços. Estando os executado em local incerto e não sabido, expede-se edital de citação para que, paguem
o prazo de três dias, efetuem o pagamento do débito, mais custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o débito exequendo, sendo que, no caso de pronto pagamento no prazo de três dias,
ficam os honorários reduzidos à metade (5%), ou querendo apresentem embargos no prazo de quinze dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, sob pena de expedição de mandado de penhora e
avaliação Decorrido o prazo sem pagamento ou apresentação de embargos, 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-SP. J - 19 e 20/11

41ª Vara Cível, do Foro Central Cível –SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1073996-15.2017.8.26.0100.O MM. Juiz de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr.MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a WILSON SOBRALFROTA
JUNIOR, RG 29.059.321-9, CPF 301.089.108-30, que lhe foi proposta uma ação de Despejo por Falta de
Pagamento Cumulado Com Cobrança por parte de espólio de Julia Capalbo Amoretti, pretendendo em síntese
a cobrança de R$ 120.000,00. 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, ofereça contestação ou efetue o pagamento, mediante depósito
judicial, inclusive dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito atualizado. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel; haverá presunção de veracidade das alegações de fato
aduzidas pelo autor; e nomeação de curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei.São Paulo-SP. J - 19 e 20/11

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL XV - BUTANTÃ - 1ª VARA CÍVEL
- Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 148 / 150 - Butantã - CEP 05582-000 -
Fone: (11) 3721-6399 -  E-mail: butantacivel@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO
- Prazo de 20 dias - Processo nº 1001669-06.2017.8.26.0704. A MM. Juíza de
Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo,
Dra. MÔNICA DE CASSIA THOLMAZ PEREZ REIS LOBO,  na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a MARINICE VIDAL DA SILVA, CPF 303.238.848-14, que BANCO
ITAUCARD S/A. lhe move ação de BUSCA E APREENSÃO  tendo por objeto o
veículo Marca Ford, Mod. Fiesta Sedan 1.6 Flex, Ano / Modelo 2007/2008, cor
prata, Placas BWT 6248, Renavam 933.325.223, Chassi  9BFZF26P388174539,
com a consolidação da propriedade plena do bem no patrimônio do autor, o qual
foi adquirido pela ré com alienação fiduciária em garantia  nos termos da Cédula
de Crédito nº 30410-401901954, firmada em 05/11/2014, tudo em razão do não
pagamento das parcelas avençadas. Estando a ré em local ignorado, foi deferida
a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 05 dias, PAGUE a INTEGRALIDADE
da DÍVIDA ou CONTESTE o feito no prazo de 15 dias, ambos após os 20 dias
supra, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e ciente de
que não havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o
presente edital afixado e publicado na forma da lei. SP, 16/11/2021.

19  e  20/11

1ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - Praça João Mendes s/nº  - salas 2200 /
2208 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: (11) 2171-6353 - São Paulo-SP - E-mail:
sp1regpub@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO – Prazo de 20 dias, expedido nos
autos da ação de USUCAPIÃO, processo nº 1090832-68.2014.8.26.0100 - (Usuc.
1150). A Dra. RENATA PINTO LIMA ZANETTA, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de
Registros Públicos do Foro Central Cível, da Comarca de São Paulo, do Estado
de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Sérgio Cardoso, João Cardoso
e s/m Flora Pacheco Cardoso, Antônio Cardoso e s/m Lourdes Gomes Cardoso,
Juracy Cardozo, José Cirillo Netto e s/m Neusa Godinho Cirillo,Wilson Cirillo e s/
m Maria Dulce dos Santos Cirillo, Sirlene Cardoso, Sueli Cardoso, Roseli Cardo-
so Bueno e s/m Edson Aparecido de Assis Bueno, João Toioshi Ito e s/m Marina
Colet t i  I toe Eika Miashi ta Oussugui ,  réus ausentes,  incertos,  desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros
e/ou sucessores, que YOSIO KUSUMOTO  ajuizou(aram) ação de USUCAPIÃO
visando a declaração do domínio do imóvel localizado na Rua Jarauara, n° 615,
Vila Ré, São Paulo/SP, com área de 104,00 m² e contribuinte sob n° 059.311.0015-
6, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-
se o presente edital  para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS para que no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, CONTES-
TEM o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 04 de novembro de 2021.

19 e  20/11

FORO CENTRAL - 1ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - EDITAL de CITAÇÃO -
Prazo de 20 dias, expedido nos autos da ação de USUCAPIÃO,  processo nº
1078585-50.2017.8.26.0100  (U - 1125). A Dra. JULIANA FORSTER FULFARO,
MMª Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de São Paulo,  do Estado de São Paulo,  na forma da Lei ,  etc. FAZ
SABER a Pedro Bento da Silveira e s/m Aparecida da Conceição Oliveira Silveira,
CreusaNobre Barbosa dos Santos e s /m Si lv io  Cesar  Rios dos Santos,  Lu iz
Carlos Nobre Barbosa e s/m Maria Estela Nobre Barbosa, Edmilton Nobre Barbo-
sa e s /m Ivaneide Rios Santos Nobre,  Mar l i  Nobre Barbosa,  Ronaldo Nobre
Barbosa e s/m Vera Gomes Ribeiro Barbosa, Marilza Nobre Barbosa Sales e s/
m Nelio Santos Sales, Maria Celia Nobre Barbosa, Marcia Nobre de Souza e s/m
Caio Cezar Gomes de Souza, Claudete Nobre Barbosa de Oliveira e s/m José
Orlando de Oliveira Junior, Alice Duarte Couto, Condomínio do Edifício Juliana, na
pessoa do síndico/administrador e Cleide Nobre Barbosa, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados
forem, herdeiros e/ou sucessores, que LUCILA MEDEIROS ajuizou (aram) ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Avenida
Damasceno V ie i ra ,  119 ,  V i la  Pau l i s ta ,  São  Pau lo /SP,  con t r i bu in te  sob  n°
089.096.0045-4, alegando posse mansa e pacíf ica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente EDITAL para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis,
CONTESTEM o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL.  Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 03 de novembro de 2021.

19  e  20/11

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL  - 45ª VARA CÍVEL
Praça João Mendes s/nº - 14º andar - salas nºs 1418 / 1422 - Centro - CEP
01501-900 - E-mail: upj41a45@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO. Prazo de 20
dias - Proc. nº 0042991-50.2021.8.26.0100. O Dr. GUILHERME FERREIRA DA
CRUZ, MM Juiz de Direito da 45ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da
Capital do Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a ALINE
SOUZAALVES (CPF 930.347.761-87), atualmente em lugar incerto e não sabido,
que pelo presente, expedido nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA mo-
vido por DELAVAL LTDA., no qual figuram como coexecutados: Vilmar da Rocha
e Nat Representações Comerciais e Assistência Técnica Ltda., fica INTIMADA
para, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PAGAR o DÉBITO de
R$84.106,03 (outubro/2021) a ser devidamente atualizado e acrescido das
cominações legais, SOB PENA de ACRÉSCIMO de MULTA de 10% e de HONO-
RÁRIOS de 10% (art. 523, § 1º do CPC/2015), os quais incidirão sobre o
restante, caso pague parcialmente, prosseguindo-se o feito com a penhora de
bens e avaliação. Fica ciente também que não pagando, inicia-se o prazo de 15
dias para IMPUGNAÇÃO, independentemente de penhora ou nova intimação
(art. 525 do CPC). Será o presente afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de novembro de 2021.

19 e  20/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009897-27.2017.8.26.0006 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, 
Dr(a). José Luiz de Jesus Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ EDSON BARBOSA DE 
LUCENA, Brasileiro, Casado, Empresário, CPF 022.218.828-65, e LEDA DOS REIS LUCENA, Brasilei-
ra, Casada, Empresária, CPF 077.529.718-63, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de BANCO DO BRASIL S/A, para cobrança de R$ 174.113,60 (31/08/2017), re-
ferente Cédula de Crédito Bancário nº 310.705.381 de 04/05/2016. Estando os coexecutados supra 
mencionados em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para efetuar o pagamento da dívida no 
prazo de 03 dias, caso em que os honorários serão reduzidos pela metade; sem pagamento proceda-
se imediata penhora e avaliação de bens; com ou sem penhora, intimem-se do prazo legal de 15 dias 
para oposição de embargos; no mesmo prazo, reconhecendo seu débito, os devedores poderão depo-
sitar 30% do montante do principal e acessórios e requerer pagamento do restante em 6 parcelas men-
sais com juros e correção monetária. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de novembro de 2021. 

1ª Vara Cível Foro Regional IX - Vila Prudente – SP. Citação - Prazo 20 dias. Processo nº 1002970-
02.2018.8.26.0009 A Dra. Fabiana Pereira Ragazzi, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível Foro Regional IX - Vila
Prudente - SP. Faz Saber a Leticia Macedo de Assis, CPF/MF nº 340.218.378-17, que Centro Educacional
e Cultural Civitatis S/s Ltda, lhe ajuizou uma ação pelo rito Procedimento Comum Cível (Estabelecimentos
de Ensino) para cobrança de R$ 7.859.51 (março/2018), referente a prestação de serviços educacionais
prestados a requerida, vencidos e não pagos, e não localizada a requerida deferiu-se a citação por edital, para
que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem a ação sob pena de aceitar os fatos alegados
pelo autor. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo-SP. J - 19 e 20/11

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Federação Paulista de Pesca e Lançamento – FPPL-, sediada na Avenida Senador
Casemiro da Rocha, 981 Mirandópolis, CEP 04047-002, São Paulo, capital, vem pelo
presente CONVOCAR uma Assembleia Geral Ordinária p ara o dia 30/11/2021(trint a de
novembro de dois mil e vinte e um) ás 20h00 em primeira convocação e segunda
convocação para 30 min. após (20h30) a se realizar em sua sede ou de forma virtual
em vídeo conferencia para deliberar sobre as seguintes ORDENS DO DIA: deliberação
e apresentação de contas da atual gestão. Deliberar e aprovar a previsão orçamentária
para o exercício de 2022 e eleição para os cargos de Presidente, Vice-Presidente,
secretario, Tesoureiro e membros do conselho fiscal, para o triênio 2022-2024. As
candidaturas para os cargos eletivos poderão ser efetivadas desde a publicação deste
EDITAL, até antes da realização da Assembleia Geral Ordinária ora convocada, através
de e-mail enviado ao atual presidente – shiosi@uol.com.br. Os clubes filiados com
direito a voto deverão ser representados pelo seu respectivo Presidente, ou por quem
este vier a indicar, através de competente procuração, sem necessidade de
reconhecimento de firma da assinatura. O presente Edital é publicado no site oficial da
FPPL – WWW.fppl.cm.br e remetida aos Clubes filiados através de e-mail aos seus
respectivos Presidentes, nos endereços constantes nos arquivos da entidade.  São
Paulo 9 de novembro de 2021.Federação Paulista de Pesca e Lançamento.

Paulo Choji Shiosi – Presidente.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004445-29.2021.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho
Queiroz, na forma da Lei. FAZ SABER a(o) SUELEN APARECIDA DE ALMEIDA GOMES (FIRMA INDIVIDUAL),
CNPJ 28.589.947/0001-07, /SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por EDUARDO TAWIL, CPF:
146.600.748-62 e RG: 12.894.2083 SSP/SP, a qual foi julgada procedente e se encontra atualmente na fase
de cumprimento de Sentença, objetivando a quantia de R$ 35.964,85 (Fev/2021). Encontrando-se a ré em
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
pague a quantia de retro, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de Novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1022653-65.2017.8.26.0007. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Ales-
sander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SPS INSTALAÇÃO E MA-
NUTENÇÃO DE TV A CABO LTDA, CNPJ 07.741.741/0001-72, com endereço à Rua Agostino Togne-
ri, 479, Jurubatuba, CEP 04690-090, São Paulo - SP, ALEX BASTOS CONVENTO, Brasileiro, Solteiro, 
Empresário, RG 25.806.843-7, CPF 251.563.988-71, com endereço à Avenida Engenheiro George 
Corbisier, 442, Jabaquara, CEP 04345-000, São Paulo - SP, RONALDO MORI, Brasileiro, Divorciado, 
Engenheiro, RG 12.513.336, CPF 042.756.648-76, com endereço à Rua Almeida Torres, 108, ap.204, 
Aclimacao, CEP 01530-000, São Paulo - SP que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 
Banco do Brasil S.a., alegando a inadimplência dos réus referente ao título descrito como As partes fir-
maram entre si CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX n.º 
685.901.198 em 30/12/2015, através do qual o requerente concedeu limite de crédito a primeira reque-
rida, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com vencimento final em 24/12/2016, operação 
essa garantida pelos demais requeridos. Ocorre que os requeridos utilizaram-se do valor ajustado, não 
procedendo à devida cobertura do saldo devedor, gerando débito, que atualizado até, 30/09/2017 im-
porta em R$ 128.771,43 (cento e vinte eoito mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta e três cen-
tavos). Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o de-
curso do prazo do presente edital, paguem o débito (ficando isentos de custas processuais), acrescido 
de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereçam 
embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos 
supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o pre-
sente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

Jaguari Holding Ltda.
CNPJ/ME nº 05.505.422/0001-32 | NIRE 35231840844

Edital de Convocação de Reunião de Sócios
Ficam os Sócios da Jaguari Holding Ltda. (a “Sociedade”), pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
05.505.422/0001-32, convocados a reunirem-se em Reunião de Sócios da Sociedade, a realizar-se, em primeira convocação, no dia 
29/11/2021, às 10:00 horas (instalando-se a reunião com a presença de sócios que representem ao menos 3/4 do capital social) e, em 
segunda convocação, no mesmo dia 29/11/2021, às 10:30 horas (instalando-se a reunião com qualquer quórum), na Rua Antônio Rami-
ro da Silva, nº 250, sala 06, Jardim do Lago, CEP 05397-000, São Paulo/SP, para deliberarem e votarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

da renúncia ao cargo em menção pelo Sr. Carlos André Andrioni Salgueiro Lourenço, nos termos do formalizado em “Renúncia ao Cargo 
de Administrador” registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, em sessão do dia 21/07/2021; e (2) Alteração do Contrato 

Guilherme Andrioni Salgueiro Lourenço - Diretor

O.B.Z.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - (em organização) - Ata da Assembleia Geral de Consti-
tuição de Sociedade por Ações em 20/07/2021 - Data, Hora e Local: Aos 20/07/2021, às 10h30, na Rua Pamplona, 
818, 9º andar, conjunto 92, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP: 01405-905. Quórum de Instalação: verificou-se a presença 
dos Fundadores da Sociedade conforme boletins de subscrição, e lista de presença. Mesa: Sueli de Fátima Ferretti, Presiden-
te; Cleber Faria Fernandes Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre a: (a) Constituição da Companhia; (b) subscrição e 
forma de integralização de seu capital social; (c) aprovação do Estatuto Social da Companhia; (d) elaboração da ata em forma 
de sumário; e (e) eleição dos membros da Diretoria da Companhia. Deliberações: Dando início aos trabalhos e seguindo a 
ordem do dia, a Assembleia deliberou, por unanimidade: (a) constituir a O.B.Z.S.P.E. Empreendimentos e Participações 
S.A., sociedade por ações com sede e foro na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Pamplona, 818, 9º andar, conjunto 92, Jardim 
Paulista, CEP: 01405-905; (b) fixar o capital social da Companhia em R$ 500,00 dividido em 500 ações ordinárias, nomina-
tivas e sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas, nesta data, conforme boletins de subscrição 
anexos. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da Companhia, que passa a fazer parte integrante da presente 
ata; (d) aprovar, nos termos, do §1º artigo 130 da Lei 6.404/76, lavrar a ata desta assembleia em forma de sumário; (e) eleger 
as pessoas abaixo qualificadas para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos pela AGO de 
2022, os quais tomam posse na presente data, conforme termos de posse lavrados em livro próprio e arquivados na sede da 
sociedade. Diretores: Sueli de Fátima Ferretti, RG 7.743.932-6, SSP/SP, CPF 764.868.778-04, residente e domiciliada 
em São Paulo/SP, para o cargo de diretora e Cleber Faria Fernandes, RG 23.360.684-1, SSP/SP, CPF 192.212.358-74, 
residente e domiciliado em São Paulo/SP, para o cargo de diretor, ambos com endereço comercial na Rua Pamplona, 818, 9º 
andar, conjunto 92, Jardim Paulista, CEP: 01405-905. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam ter ciência do disposto 
no artigo 147 da Lei 6.404/76, não tendo sido condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé 
pública ou a propriedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada 
pelos presentes. São Paulo, 20/07/2021. Sueli de Fátima Ferretti, Presidente e Diretora Eleita. Cleber Faria Fernandes, 
Secretário e Diretor Eleito. Visto do Advogado: Renato Dias Pinheiro - OAB/SP 105.311-A - OAB/RJ 19.553. JUCESP NIRE 
3530057561-0 em 25/08/2021.
(Anexo I) - Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - A O.B.Z.S.P.E. 
Empreendimentos e Participações S.A. é uma sociedade anônima que rege-se por este Estatuto Social e pelas demais 
disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º - A companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo/SP, na Rua 
Pamplona, 818, 9º andar, conjunto 92, Jardim Paulista, CEP: 01405-905, podendo abrir filiais, agências ou escritórios por 
deliberação da diretoria. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social a participação em outras Sociedades, como sócia 
ou acionista, no país ou no exterior (“holding”). Artigo 4º - A Sociedade terá prazo indeterminado de duração. Capítulo 
II - Do Capital - Artigo 5º - O capital social é de R$ 500,00, representado por 500 ações, sendo todas ordinárias nomi-
nativas, sem valor nominal, sendo R$ 200,00 integralizados e o restante a integralizar no prazo de 12 meses a contar desta 
assembleia. §1º - Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. §2º - As ações provenientes de aumento de 
capital serão distribuídas entre os acionistas, na forma da lei, no prazo que for fixado pela Assembleia que deliberar sobre o 
aumento de capital. §3º - Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a companhia poderá 
adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social, para 
posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo III - Da Assembleia Geral - 
Artigo 6º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 primeiros meses após o encerramento do exercício social, 
e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. §1º - A Assembleia Geral será presidida por acionistas 
ou diretor eleito no ato, que convidará, dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. §2º - As 
deliberações das AGO/E, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, serão 
tomadas por maioria absoluta de voto, não computando os votos em branco. Capítulo IV - Da Administração - Artigo 
7º - A administração da Companhia será exercida por uma diretoria, composta por no mínimo 2 e no máximo 10 membros, 
todos com a designação de diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela Assembleia 
Geral, permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse dos novos 
eleitos. §1º - Os diretores ficam dispensados de prestar caução e seus honorários serão fixados pela Assembleia Geral que 
os eleger. §2º - A investidura dos diretores nos cargos far-se-á por termo lavrado no livro próprio. Artigo 8º - No caso de 
impedimento ocasional de um diretor, suas funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No 
caso de vaga, o indicado deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. Artigo 9º 
- A diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos necessários 
para gerenciar a Sociedade e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante qualquer autoridade pública 
e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes normais de gerência; assinar documentos, 
escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar cheques; abrir, operar e encerrar contas bancárias; contratar 
empréstimos, concedendo garantias, adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo 
10 - A representação da Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo nono 
competem a qualquer diretor, agindo isoladamente, ou a um ou mais procuradores, na forma indicada nos respectivos 
instrumentos de mandato. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela assinatura isolada de qualquer diretor, devendo os 
instrumentos de mandato especificarem os poderes conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de validade 
não superior a um ano, exceto em relação às procurações “ad judicia”, as quais poderão ser outorgadas por prazo indeter-
minado. §Único: Dependerão da aprovação de acionistas representando a maioria do capital social a prestação de avais, 
fianças e outras garantias em favor de terceiros. Artigo 11 - Compete à diretoria superintender o andamento dos negócios 
da Companhia, praticando os atos necessários ao seu regular funcionamento. Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 
12 - A companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que, quando instalado, deverá ser composto 
de, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não. §Único - Os membros 
do Conselho Fiscal serão eleitos pela AGO para um mandato de 1 ano, permitida a reeleição. Capítulo VI - Disposições 
Gerais - Artigo 13 - O exercício social da Sociedade coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada 
ano. Quando do encerramento do exercício social, a Sociedade preparará um balanço patrimonial e as demais demonstrações 
financeiras exigidas por Lei. Artigo 14 - Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes 
der, conforme recomendação da diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas 
as deduções determinadas em Lei. Artigo 15 - Mediante decisão de acionistas representando a maioria do capital social, 
a Sociedade poderá preparar balanços intercalares a qualquer momento, a fim de determinar os resultados e distribuir 
lucros em períodos menores. Artigo 16 - A Sociedade distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o 
percentual mínimo previsto e ajustado nos termos da legislação aplicável. Artigo 17 - A Sociedade entrará em liquidação 
nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, com o quorum de acionistas representando a maioria 
do capital social, a qual determinará a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua remuneração. Artigo 
18 - Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia, baseada neste estatuto social, será proposta no foro 
da Comarca de São Paulo/SP. Sueli de Fátima Ferretti, Presidente; Cleber Faria Fernandes, Secretário. Renato Dias 
Pinheiro - OAB/SP 105.311-A - OAB/RJ 19.553.

6ª VARA CÍVEL DA CAPITAL-SP  FORO CENTRAL 
EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DO EDITAL 20 DIAS. PROCESSO Nº 0101147-46.2012.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito 
da 6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Fábio Coimbra Junqueira, na forma da Lei, etc.. FAZ 

SABER a ROGÉRIO REGIANI, CPF 185.856.948-66, que a Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco do Estado 
de São Paulo-CABESP, ajuizou-lhe uma ação de cobrança, pelo procedimento comum, objetivando condenar o réu ao 
pagamento de R$ 2.269,77 (16/01/2012), referente ao inadimplemento das mensalidades do Plano de Saúde  Cabesp - 
Família dos meses de julho e agosto de 2005, cuja importância deverá ser acrescida dos encargos e demais cominações 
legais, e atualizada até a data do efetivo pagamento. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se EDITAL para que, 
no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra CONTESTE a ação, sob pena de serem aceitos verdadeiros os fatos 
narrados pela autora, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da 
Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de agosto de 2021.   

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1015052-37.2019.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro Regional VII  Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Celso Maziteli Neto, na forma da Lei, etc. Faz saber a 
Carlos Roberto dos Santos Silva, CPF. 026.983.514-89, que lhe foi proposta uma ação de Despejo por falta de pagamento 
por Carloman Cordovil Heiderich, Objetivando rescindir o contrato de locação celebrado do imóvel da Rua Buerarema nº 
20  Guaianazes, com desocupação voluntária do imóvel, condenando o réu no pagamento dos aluguéis e encargos 
vencidos e a vencer e demais gastos com custas e honorários advocatícios. 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 ou purgue a mora. 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 08 de novembro de 
2021. 

Edital de citação  Prazo de 20 dias. Processo nº 1056729-62.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Sfeir, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Willian 
Alves de Lima, CPF/MF. 184.675.938-22, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Colégio 
Campo Grande Eireli ME, objetivando o recebimento de R$ 66.720,26 (Out/2019) referente Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais em 2008 a 2018 aos seus filhos. 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 14 de outubro de 2021. 

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1032235-33.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 17ª Vara Cível, da UPJ V - 16ª a 20ª 
Varas Cíveis do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Aléssio Martins Gonçalves, na forma da Lei, etc.  Faz saber a(o) Inter Locadora S.A., 
CNPJ 45.473.493/0001-15, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Condomínio Edifício Metropolitano, para 
recebimento de R$ 364.088,47 (abril/2019), referente às despesas condominiais do imóvel situado à Avenida São Luiz, nº 153, ou Praça Dom José 
Gaspar, nº 134, Loja 44, do Passeio São Paulo, tipo duplex, ou 3º pavimento do Edifício Metropolitano, Centro, São Paulo -SP. Encontrando-se o 
Executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba  honorária será reduzida pela 
metade, ou no prazo de 15 dias, opor embargos ou reconheça o crédito do Exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 
inclusive custas e honorários, podendo requerer o parcelamento em até 6 parcelas mensais acrescidas de correção  monetária e juros de 1% (um por 
cento) ao mês, sob pena de penhora. No silêncio, o Executado  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 12 de novembro de 2021. 

Bari Securitizadora S.A.
CNPJ/ME 10.608.405/0001-60 - NIRE 35300363591

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 

RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 66ª (DÉCIMA SEXTA) SÉRIE DA 1ª (PRIMEIRA)  
EMISSÃO DA BARI SECURITIZADORA S.A.

Ficam convocados os titulares dos certificados de recebíveis imobiliários da 66ª (décima sexta) série da 1ª (primeira) 
emissão da Bari Securitizadora S.A. (“CRI”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), nos termos da Cláusula 7.4 do 
“Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 66ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários 
da Bari Securitizadora S.A.”, celebrado em 21 de dezembro de 2018, conforme aditado (“Termo de Securitização”), e a  
Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sociedade com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Gilberto 
Sabino, nº 215, 4º andar, CEP 05425-020, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ”) 
sob o nº 22.610.500/0001-88 na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”), a participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária dos Titulares de CRI, em primeira convocação, a ser realizada no dia 7 de dezembro de 2021, às 14h00 
horas (“Assembleia”), de modo exclusivamente digital, por videoconferência online na plataforma “Zoom”, administrada pela 
Emissora, sem possibilidade de participação de forma presencial, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 
nº 625, de 14 de maio de 2020 (“Instrução CVM 625”), sendo o acesso disponibilizado, pela Emissora, individualmente aos 
titulares dos CRI devidamente habilitados nos termos deste Edital, a Emissora convoca os titulares de CRI para deliberar 
sobre a: (i) aprovação ou não da concessão de prazo adicional para a LOG Maracanaú I SPE Ltda. (“LOG Maracanaú”) e a 
LOG Commercial Properties e Participações S.A. (“LOG”), na qualidade de fiduciantes no âmbito do “Instrumento Particular 
de Alienação Fiduciária de Imóveis em Garantia e Outras Avenças sob Condição Suspensiva”, celebrado em 21 de dezembro 
de 2018, entre a LOG Maracanaú, a LOG e a Emissora (“Contrato de Alienação Fiduciária”), conforme aditado pelo  
“1º Aditamento ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóveis em Garantia e Outras Avenças Sob Condição 
Suspensiva”, celebrado em 7 de maio de 2019 (“1º Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária”), pelo “2º Aditamento 
ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóveis em Garantia e Outras Avenças Sob Condição Suspensiva”, 
celebrado em 3 de setembro de 2019 (“2º Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária”), e pelo “3º Aditamento ao 
Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóveis em Garantia e Outras Avenças Sob Condição Suspensiva”, celebrado 
em 18 de junho de 2021 (“3º Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária”), comprovarem o registro do 3º Aditamento 
ao Contrato de Alienação Fiduciária perante o 2º Ofício de Registro de Imóveis 2ª Zona de Maracanaú, Estado do Ceará 
(“RGI”), por mais 60 (sessenta) dias, a contar do prazo final estabelecido no âmbito da Assembleia Geral Extraordinária 
dos Titulares de CRI realizada no dia 24 de maio de 2021, qual seja, 15 de dezembro de 2021 (“Prazo Adicional”);  
e (ii) autorização à Emissora, conjuntamente com a Log Maracanaú, a LOG e o Agente Fiduciário, para que pratiquem  
todos os atos, tomem todas as providências e adotem todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e  
administração da deliberação acima descrita, bem como a assinatura de todos e quaisquer instrumentos necessários para 
tanto. Observado o artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, bem como a Instrução CVM 625, os titulares dos CRI que 
desejarem participar da Assembleia deverão encaminhar, em até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da realização 
da Assembleia, os documentos de representação (contrato/estatuto social, ata de eleição, procuração, documento de 
identificação RG e CPF dos signatários) para o seguinte endereço eletrônico: agentefiduciario@vortx.com.br com cópia para 
pos-emissão@bariguisec.com.br. O link de acesso à plataforma eletrônica será disponibilizado pela Emissora apenas aos 
titulares dos CRI que manifestarem interesse em participar da Assembleia, através dos endereços eletrônicos acima 
informados, até o horário de sua instalação. Ademais, para fins deste Edital, os termos iniciados em letra maiúscula que  
não estejam aqui definidos terão os significados que lhes são atribuídos no Termo de Securitização.

São Paulo, 22 de novembro de 2021 - BARI SECURITIZADORA S.A.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001437-48.2020.8.26.0011 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rogério de Camargo Arruda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FERNANDO AUGUSTO 
BANDEIRA LUNA FILHA, Brasileiro, Solteiro, RG 6.589.293, CPF 017.953.478-56, com endereço à 
Rua Malvinas, 46, Jardim Guedala, CEP 05609-010, São Paulo - SP,que se encontra em lugar in-
certo e não sabido, que nos autos da ação de Procedimento Comum Cível ora em fase de Cumpri-
mento de Sentença, que lhe move Empreendimento Pousada D'Aldeia foi deferida a INTIMAÇÃO 
por EDITAL para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, manifeste-se sobre a penhora que re-
caiu sobre os direitos de posse que Fernando Augusto Bandeira Luna Filha possui sobre a unidade 
habitacional denominada Casa 22D, situada na Rua da Pousada, 120, Boiçucanga, São Sebasti-
ão/SP, com 32 m², composta de sala/cozinha, banheiro, mezanino e varanda, parte integrante do 
Empreendimento Pousada da Aldeia, do Cartório de Registro de Imóveis de São Sebastião/SP. Se-
rá o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 20 de outubro de 2021. 
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Câmeras de Segurança
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Cerca Elétrica
Manutenção

Controle de acesso

Contato
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(11) 94033.9915
godoyseguranca2015@gmail.com



Máquina da Notícia Comunicação Ltda.
CNPJ/ME nº 00.260.179/0001-16 - NIRE 35.220.403.707

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária 
Ficam convocados os sócios a se reunirem em Assembleia Ge-
ral Extraordinária da Máquina da Notícia Comunicação Ltda.,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.260.179/0001-16 (“Sociedade”), 
a ser realizada, em primeira convocação, no dia 03/12/2021, às 
10:00 horas, na sede da Sociedade, em São Paulo-SP, na Rua 
Fidêncio Ramos, 308, Torre A, 12º andar, conjuntos 121, 122, 
123 e 124 e o terraço do 13º piso (cobertura), parte, Condo-
mínio Vila Olímpia Corporate, Vila Olímpia, CEP 04551-010, 
a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:  (i) a 
saída e ingresso de sócios da Sociedade, com a consequente 
cessão e transferência de quotas; e  (ii) a alteração e consoli-
dação do Contrato Social da Sociedade, de forma a refletir as 
mudanças aprovadas em Assembleia. São Paulo,  18/11/2021.
Máquina da Notícia Comunicação Ltda. Rosa Maria Scavazza 
Vanzella Trovati e Simone Rezkallah Iwasso - Administradoras.

R. Trussardi Empreendimentos S/A - C.N.P.J 02.511.693/0001-02
Demonstrações Financeiras

Receitas sobre Aluguéis  214.439,94 
Imposto Incidentes sobre Receitas  (10.436,03)
  204.003,91 
Despesas Administrativas  (192.091,97)
Depreciações  (59.268,84)
Despesas Financeiras  (1.955,63)
Resultado Bruto  (49.312,53)
IRPJ/Contribuição Social  (21.958,64)
Resultado Líquido  (71.271,17)

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2016
ATIVO
Circulante
Disponibilidade  148,33 
Contas a Receber  - 
Adiantamento a Sócios  72.505,44 
  72.653,77 
Depósitos Judiciais  44.649,55 
  44.649,55 
Permanente
Imobilizado  1.481.722,28 
  1.481.722,28 
Depreciação  (610.512,31)
Total do Ativo  988.513,29

PASSIVO
Circulante
Obrigações Tributárias  3.632,52 
Salários a pagar  6.451,31 
Obrigações Previdenciárias  4.651,97 
IRPJ e CSLL  5.489,66 
  20.225,46 
Patrimônio Líquido
Capital Social  999.628,66 
Lucros Acumulados  39.930,34 
  1.039.559,00 
Resultado Líquido  (71.271,17)
Total do Passivo  988.513,29

Demonstração do Resultado de Janeiro a Dezembro de 2016

Romeu Trussardi Filho - Diretor Presidente
Noel Almeida Sousa - CRC SP 170.587

As demonstrações fi nanceiras completas encontram-se na Companhia.

ABRALOG - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LOGÍSTICA
CNPJ/MF nº 60.744.430/0001-40

CONVOCAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Vimos pela presente, nos termos do artigo 10 do Estatuto Social, convocá-los
para comparecem à Assembleia Geral Extraordinária da Associação Brasileira
de Logística - ABRALOG, que será realizada em 09 de dezembro de 2021, em
primeira chamada às 14h30 horas, segunda às 15h e em terceira convocação às
15h30, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Geraldo de
Campos Moreira, nº 164, Conjuntos nº 13 e 14, 1º andar, Bairro Cidade Monções,
CEP: 04571-020. Outrossim, informamos que a Assembleia terá como objetivo
deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Eleição dos órgãos dirigentes da
Companhia, a saber: (i) Conselho deliberativo; (ii) Diretoria Executiva; (iii)
Conselho Fiscal; (iv) Conselho de Ética; e (v) Conselho Consultivo; para o
exercício dos respectivos mandatos que se iniciarão em 09.11.2021 até seu
termino em 31.12.2024; e A votação da eleição será iniciada às 14h30 horas, com
a presença da maioria simples de todos os membros registrados e aprovados
como associados pela Secretaria Executiva ou às 15h horas com a presença de
1/10 (um décimo) dos membros, ou às 15h30 com qualquer número de membros
que cumpram os requisitos desse dispositivo. A votação se encerrará às 16
(dezeseis) horas do mesmo dia, sem qualquer prorrogação.

Presidente do Conselho Deliberativo - Rodrigo Joaquim Gomes

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

São convidados os acionistas da Neurem Clínica de Neurologia Especializada de
São Paulo SA. CNPJ290588300001-51, a se reunirem em assembleia geral
extraordinária a ser realizada na Rua Maestro Cardim 560 sobreloja, no dia 29/11/2021,
segunda-feira, nos seguintes horários: 18h com presença de representantes de 70%
ou mais do capital Social ou as 18:30 com presença de representantes de qualquer
porcentagem do capital Social, para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia:
- aprovação da inclusão em estatuto de cláusula que trata da transformação de
sociedade anônima para limitada.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – ONLINE

O Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do
Município de São Paulo – SINDILEX, representado pela sua Presidente, Sônia Maria
Corrêa Alves, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca toda
a sua categoria para Assembleia Geral Ordinária Online, nos termos do artigo 6º, alínea
“d” e artigo 7º, alínea “a” do Estatuto, combinado com o artigo 550 da Consolidação das
Leis do Trabalho através do link da plataforma Zoom,  https://us06web.zoom.us/j/
86231495131, às 19:00 horas em primeira convocação e às 19:30 horas em segunda
convocação, para deliberar sobre a seguinte ordens do dia: 1 – Decidir a previsão
orçamentária do exercício financeiro do ano de 2022. São Paulo, 22 de novembro de
2021. Sônia Maria Corrêa Alves - Presidente – Sindilex.

ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE GESTÃO E SAÚDE
Edital de convocação – Ficam convocados os Associados Efetivos adimplentes da
Associação Médica de Gestão e Saúde  para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária, que se realizará no Hospital Samaritano, sito à Rua Conselheiro Brotero,
1486, auditório, no andar P2, nesta Capital, no dia 26 de outubro de 2021, às 12:00
horas em primeira chamada e 12:30 horas em segunda chamada, a fim de deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Ratificação do Plano de ação para o encerramento
de suas atividades. São Paulo 09 de novembro de 2021. Dr. Walmyr Ribeiro de Mello
– Diretor Presidente.

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (Art. 216-A da Lei Federal nº 6.015/73)
JERSÉ RODRIGUES DA SILVA, 2º Oficial de Registro de Imóveis da Capital.
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, perante esta Serventia, localizada na Rua Vitorino Carmilo,
576, térreo, no Bairro da Barra Funda, CEP 01153-000, foi prenotado sob o
nº 485.631, em 26 de maio de 2021, e autuado, o Requerimento feito por
ACACIO LIVIO LEMOS, aposentado, RG. nº 4.660.341-4-SSP/SP, CPF/MF.
Nº 445.046.088-04, e sua mulher, LUIZA MARIA DE OLIVEIRA LEMOS,
aposentada, RG. nº55.109.903-3-SSP/SP, CPF/MF. 183.539.676-34 ambos
brasileiros, casados sob o regime da comunhão de bens, na vigência da
Lei 6.015/77, nos termos do pacto antenupcial registrado sob nº 24.741, no
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Passos, Estado de Minas
Gerais, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Imaculada Conceição
nº 81, apto. 95 objetivandoa USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
EXTRAORDINÁRIA da UNIDADE AUTÔNOMA Nº 42, no 4º andar do Bloco
A, e UMA VAGA NA GARAGEM, ambos do Condomínio Parque Santa
Cecília, situada na Rua Imaculada Conceição nºs 81, 83, 95 e 97, no
11º Subdistrito – Santa Cecília, objetos das matriculas nºs 66.202 e
66.203, deste Serviço Registral. Em observância à previsão legal contida
no § 4º do artigo 216-A, da Lei Federal nº 6.015/73, alterada pela Lei
Federal 13.465, de 11/07/2017, e nos itens 425 a 434 do Capítulo XX das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado, e,
ainda, nos termos do Provimento nº 65 do CNJ, artigos15 e 16, § 1º, “V”,
que diz:- “a advertência de que a não apresentação de impugnação
no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de
reconhecimento extrajudicial da usucapião”; e, § 2º, do mesmo artigo
16, que diz:- “os terceiros eventualmente interessados poderão
manifestar-se no prazo de 15 dias após o decurso do prazo do
edital publicado”, ficam eles por este Edital INTIMADOS da existência
do referido processo, franqueando-lhes a possibilidade de comparecer a
este Serviço Registral, de segunda a sexta feira, no horário das 9:00 às
16:00 horas, a fim de obter mais amplos esclarecimentos acerca da presente
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, processada nos termos da legislação
vigente, acima mencionada, os quais poderão se manifestar em 15
(quinze) dias contados da data da publicação deste Edital. E para
que chegue ao conhecimento de terceiros eventualmente interessados e
não venham de futuro alegar ignorância, expede-se o presente edital que
será publicado em um dos jornais de maior circulação da Comarca de São
Paulo. São Paulo, 20 de novembro de 2021. O Oficial: (Jersé
Rodrigues da Silva).

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS RICARDO
NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São
Paulo, República Federativa do Brasil, expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente à
usucapião administrativo, prenot ado sob nº 825.756 em 11 de julho de 2021 a
requerimento de Mo Sal Man, chinesa, divorciada, aposentada, RG nº 4.344.157—9 e
CPF nº 154.213.278-92, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Arapapi nº 35,
FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, terceiros eventualmente
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores,
que os autores acima qualificados, requerem a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
EXTRAORDINÁRIO, nos termos do artigo 1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei
13.105/15 e provimento 65/2017 da CNJ, visando à declaração de domínio sobre o
imóvel, situado na Rua Arapapi nº 35, descrita e caracterizada no memorial descritivo
juntado no procedimento, com a área de 136,54m2, matriculado sob nº 66.196 nesta
Serventia, de propriedade de Ho Yin Tong, Mo Sal Man e Chu Tin Kock, alegando e
comprovando posse mansa e pacifica a mais de 37 anos, de forma continua e
incontestadamente. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para no prazo de 15 (quinze) dias, contestem o feito, sob pena de
presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor, nos termos
do artigo 16 do provimento 65/2017 da CNJ. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 03 de novembro de 2021.      05 e 20/11

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS RICARDO
NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São
Paulo, República Federativa do Brasil, expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente a
usucapião administrativo, prenotado sob nº 833.334 em 20 de agosto de 2021 a
requerimento de Julio Martins Vilela, brasileiro, analista de finanças, portador do RG nº
11624140-SSP/SP e inscrito no CPF nº 937.515.008-34, casado sob o regime da
comunhão parcial de bens, na vigência da Lei, com RENATA MARTINS FERREIRA,
brasileira, do lar, port adora do RG nº 11624140-DGPC/GO e inscrita no CPF nº
881.429.731-20, residentes e domiciliados na Rua Barrosa Neto, quadra 16, lote 10,
Goiânia/GO, FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, terceiros
eventualmente interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros
e/ou sucessores, que Gilberto Perez, acima qualificado, requereu a USUCAPIÃO
EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA, nos termos do artigo 216A da Lei 6.015/73,
incluído pela Lei 13.105/15 e provimento 65/2017 da CNJ, visando a declaração de
domínio sobre o apartamento nº 91, localizado no 9º andar do bloco 02, com a área útil
de 65,52m², a área de uso comum de 41,80482186m², e a área de 22,80019231m²,
correspondente a um box acessório na área de estacionamento perfazendo uma área
total de 130,1250142m², tendo no terreno e nas coisas de uso comum, uma quota
parte ideal de 0,546185885%, estando vinculado um box acessório destinado a guarda
de um veículo de passeio, em local indeterminado, na área de estacionamento I ou II,
do Conjunto Habitacional Miraflores III, situado nas Ruas Dr. Nicolau Alberto Defina
nºs 549 e 555, José Marti nºs 594 e 600, Dr. Luiz Augusto Pereira de Queiroz s/nº e
Juvenal Galeno s/nº, na Saúde – 21º Subdistrito com origem na matricula nº 115.868,
, de propriedade de Instituto de Previdência do Estado de São Paulo – IPESP, tendo
sido compromissado a Claudia Natalina Rocha de Souza Silva e s/mdo Walter Aparecido
Maia da Silva, alegando e comprovando posse mansa e pacifica desde 2003, sem
oposição e ininterrupta. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação
dos supramencionados para no prazo de 15 (quinze) dias, contestem o feito, sob pena
de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos autores, nos
termos do artigo 16 do provimento 65/2017 da CNJ. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 04 de novembro de 2021.      06 e 22/11

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 24ª VARA CÍVEL
Praça João Mendes s/nº - 9º andar - salas 914 e 916 - Centro - CEP 01501-900
- Fone: 2171-6183, São Paulo-SP - E-mail: sp24cv@tjsp.jus.br - EDITAL de
INTIMAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 0095032-96.2018.8.26.0100. O
MM. Juiz de Direito da 24ª Vara Cível do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr. CLÁUDIO ANTONIO MARQUESI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
DIEGO MAMEDE DE CARVALHO (CPF 397.461.128-21), atualmente em lugar
incerto e não sabido, que pelo presente, expedido nos autos de CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA movido por ICOMON TECNOLOGIA LTDA . fica INTIMADO para,
no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PAGAR o DÉBITO de
R$1.725,40 (dezembro/2018) a ser atualizado e acrescido das cominações
legais, SOB PENA de ACRÉSCIMO de MULTA de 10%e de HONORÁRIOS de
10% (art. 523, § 1º do CPC), os quais incidirão sobre o restante, caso pague
parcialmente, prosseguindo-se o feito com a penhora de bens e avaliação. Fica
ciente também que não pagando, inicia-se o prazo de 15 dias para IMPUGNAÇÃO,
independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC). Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de novembro de 2021.

19 e  20/11

EDITAL para CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS - DESAPROPRIAÇÃO –
LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS - EDITAL para CONHECIMENTO DE TERCEIROS
INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 0017299-
64.2019.8.26.0053 - O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central da Fazenda Pública,
Estado de São Paulo, Dr(a).LUIZ MANUEL FONSECA PIRES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A
TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o (a) PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULOpromove
uma Ação de Desapropriação por Utilidade Pública sob o n° 1030507-74.2014.8.26.0053 contra
JOSÉ ROBERTO PEREIRAe MARIA LÚCIA OLIVEIRA ALVES PEREIRA, ora em fase de Cumprimento
de Sentença contra a Fazenda Pública sob o n° 0017299-64.2019.8.26.0053,objetivando expropriar
o imóvel constante na matrícula nº 87.302, do 16º Registro de Imóveis da Capital,contribuinte nº
125.135.0010-4,descrito e caracterizadona planta expropriatória P-32.423-A1,com 349,10
m²,concernente à totalidade do imóvel situado na r. Dendê, s/nº (lote 10 da quadra 52) - Jardim
Cidade Pirituba, declarado de utilidade pública no Decreto n° 53.853, de 23/04/2013, a saber: “Um
Terreno à Rua Dendê, antiga Rua Cincoenta, lote 10 da quadra 52, do Jardim Cidade Pirituba, no 31º
Subdistrito-Pirituba, medindo 10,50m em ligeira curva, de frente parareferida rua, 16,00m nos fundos,
confinando com o lote 21 e parte dos lotes 20 e 2; 29,70m da frente aos fundos, lado direito de quem
do imóvel olha para a rua, confinando com o lote 11, 25,80m da frente aos fundos, lado esquerdo,
confinando com o lote 09, encerrando a área de 349,10m².”, o qual consta pertencer aos Expropriados
JOSÉ ROBERTO PEREIRA, brasileiro, comerciante, separado de fato, RG n° 5.495.346 e CPF/MF nº
457.432.828-20, residente e domiciliado no Estado de São Paulo na Rua Calixto de Jesus Netto, 264
- Jardim São José - CEP 02969-140, e MARIA LÚCIA OLIVEIRA ALVES PEREIRA , brasileira,
aposentada, separada de fato, RG n° 8.324.967 e CPF/MF nº 454.274.458-20, residente e domiciliada
no Estado de São Paulo na Rua Major Procópio Almeida, 369 – Vila Barreto - Pirituba - CEP 02936-
150. Assim, tendo a Expropriante efetuado o depósito integral da indenização, cujo levantamento
os Expropriados pretendem realizar, com os devidos acréscimos legais,foi determinada a expedição
deste edital com o prazo de 10(dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para
os fins do art. 34 do Dec.-Lei nº3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de outubro de 2021.”

19  e  20/11

15ª Vara Cível Foro Regional II - Santo Amaro - SP. CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - Processo nº 1001439-
03.2017.8.26.0012. A MMa. Juíza da 15ª Vara Cível Foro Regional II - Santo Amaro - SP, Dra. Carolina Pereira
de Castro. FAZ SABER a DANIELE SOUSA MONTEIRO, CPF/MF n. 351.160.788-41, Ação: Execução de
Título Extrajudicial, proposta por Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários do Fleury -
Coopercredi Grupo Fleury, objetivando o recebimento de R$833,28(12/2017) representada por Mútuo, e não
localizada a requerida, expede-se edital para que, pague no prazo de três dias o valor estampado na petição
inicial, mais custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o débito exequendo, sendo
que, no caso de pronto pagamento no prazo de três dias, ficam reduzidos à metade, ou querendo apresente
embargos no prazo de quinze dias. Não sendo contestada, a ré será considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial nos termos do artigo 257 NCPC. Afixe - se e Publique-se na forma da lei. São
Paulo-SP. J - 20 e 23/11

15ª Vara Cível, do Foro Central Cível-SP. Processo Físico nº: 0154466-94.2010.8.26.0100/01 Classe: Assunto:
Cumprimento de sentença - Despesas Condominiais Exequente: Condomínio Edifício Harold Executado:
Francisco Bento da Silva EDITAL  DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0154466-
94.2010.8.26.0100/01 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 15ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Cinara Palhares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FRANCISCO BENTO DA SILVA, RG
268971596, CPF 164.726.968-70, que por este Juízo, tramita de uma ação de Procedimento Sumário, movida
por Condomínio Edifício Harold. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 52.991,80, devidamente
atualizada em 01/11/2019, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo-SP. J - 19 e 20/11

THINKSEG SEGURADORA S.A.
CNPJ nº 30.525.981/0001-51 - NIRE 3530056319-1

Ata de Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 26/10/2021, às 10h
1. Data, hora e local: realizada às 10h do dia 26/10/2021, na sede social da Thinkseg Seguradora S.A., 
localizada na Cidade de SP, SP, na Rua Estados Unidos, 2114, Jd. América, CEP 01427-002 
(“Companhia”). 2. Convocação e Presença: a convocação foi dispensada, nos termos do artigo 124, 
§4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença da sócia representado 
a totalidade do capital social da Companhia. 3. Mesa: os trabalhos foram presididos pelo Sr. Andre 
Marino Gregori, que convidou a Srta. Nathalia Domingues Bellacosa para secretariá-lo. 4. Ordem do 
dia: deliberar sobre a (i) lavratura da ata desta assembleia geral extraordinária na forma de sumário, 
conforme faculta o artigo 130, §1º, da Lei das S.A.; (ii) o aumento de capital social, mediante a emissão 
de novas ações ordinárias, com a consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuo Social da 
Companhia; e (iii) consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: instalada a 
assembleia, a acionista deliberou e aprovou, sem quaisquer ressalvas, restrições ou reservas: 
(i) a lavratura da ata desta assembleia geral extraordinária na forma de sumário, conforme faculta o 
artigo 130, §1º, da Lei das S.A.; (ii) o aumento de capital da Companhia e consequente alteração do 
caput artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; (ii.1) aumentar o capital social da Companhia no 
montante de R$ 300.000,00, representado por 300.000 novas ações ordinárias. Em razão da presente 
deliberação, o capital social da Companhia passará a ser de R$ 1.320.000,00, dividido em 1.320.000,00 
ações ordinárias, motivo pelo qual a redação do caput do artigo 5º passa a vigorar com a seguinte nova 
redação: “Artigo 5º – O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 1.320.000,00, 
dividido em 1.320.000,00 ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” (iii) a consolidação 
do Estatuto Social da Companhia, já refletindo a deliberação tomada nos termos do item “(ii)” acima, 
conforme Anexo I à presente Ata. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente 
deu por encerrada a assembleia geral extraordinária, da qual se lavrou a presente Ata em forma de 
sumário que, depois de lida e achada conforme, foi por todos assinada. Acionista Presente: 
Thinkseg Tecnologia Ltda. Certificamos que a presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. 
São Paulo, 26/10/2021. Andre Marino Gregori - Presidente. Nathalia Domingues Bellacosa - 
Secretária. JUCESP - 540.825/21-9 em 09/11/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CAPTALYS COMPANHIA DE CRÉDITO
(“Companhia”) - CNPJ/ME nº 23.361.030/0001-29 - NIRE 35.300.534.590

Ata das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias 
realizadas em 03 de novembro de 2021 em segunda convocação

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 03.11.2021, às 11h30, na sede social da Companhia, localizada na Rua 
Elvira Ferraz, nº 68, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04552-040, em São Paulo/SP. 2. Convocação: Realizada, em 2ª 
convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), mediante Edital 
de Convocação publicado: (i) no “Diário Ofi cial do Estado de São Paulo (DOE-SP)”, seção Empresarial, nas edições 
dos dias 27, 28 e 29.10.2021, nas páginas 34, 15 e 23, respectivamente; e (ii) no jornal “O Dia SP”, nas edições 
dos dias 27, 28 e 29.10.2021, nas páginas 06, 05 e 07, respectivamente. Todos os documentos e informações 
relacionados à Ordem do Dia foram colocados à disposição dos acionistas na sede social da Companhia, nos 
termos e prazos previstos na Lei das S.A. 3. Presença: Presentes, a esta Assembleia, acionistas titulares de: (i) 
22.176.304 ações ordinárias; (ii) 12.609.715 ações preferenciais Classe A; e (iii) 570 ações preferenciais Classe 
B; totalizando a presença de 94,05% do capital social votante da Companhia e 82,02% do capital social total da 
Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas (“Acionistas Presentes”). Presentes 
ainda, para a prestação de esclarecimentos, membros da Diretoria da Companhia e o representante da empresa de 
auditoria independente responsável pela auditoria das demonstrações fi nanceiras da Companhia, a KPMG Auditores 
Independentes. 4. Publicações: Relatório da Administração e as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício 
social encerrado em 31.12.2020 e em 31.12.2019, publicados nas páginas 04 a 13 do Diário Ofi cial do Estado de 
São Paulo, seção Empresarial, do dia 15.09.2021, e nas páginas 07 a 10 do jornal “O Dia SP” do dia 15.09.2021. 5. 
Mesa: Sra. Margot Alyse Greenman, como Presidente; e Sr. Miguel Christiani Ramos, como Secretário. 6. Instalação: 
Verifi cado o quórum legal de instalação em 2ª convocação, a Sra. Presidente declarou instalada esta AGOE. 7. Ordem 
do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (a) Em AGO: (i) tomar e aprovar as contas dos administradores e examinar, 
discutir e votar as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020; (ii) deliberar 
sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31.12.2020; e (iii) fi xar a remuneração global dos 
administradores para o exercício social de 2021; e (b) Em AGE: (i) aprovar a versão reapresentada das demonstrações 
fi nanceiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019; e (ii) retifi car e ratifi car a destinação do resultado 
líquido da Companhia deliberado em AGOE realizadas em 08.07.2020, cuja ata foi registrada na JUCESP 99.606/21-5, 
em 17.02.2021. 8. Deliberações: Após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Acionistas 
Presentes deliberaram: (a) Em AGO: (i) Aprovar, por unanimidade dos Acionistas Presentes, com a abstenção dos 
legalmente impedidos de votar, sem quaisquer ressalvas, as contas dos administradores relativas ao exercício social 
encerrado em 31.12.2020, assim como o Relatório da Administração e as demonstrações fi nanceiras relativas ao 
exercício social encerrado em 31.12.2020, conforme publicados, nos termos do item 4 acima; (ii) Consignar, por 
unanimidade dos Acionistas Presentes, que não tendo sido verifi cado resultado positivo no exercício social encerrado 
em 31.12.2020, restou prejudicada a deliberação com relação ao item “ii” desta AGO; (iii) Aprovar, por unanimidade 
dos Acionistas Presentes, sem quaisquer ressalvas, fi xar a remuneração global dos administradores da Companhia 
(i.e., membros da Diretoria e do Conselho de Administração da Companhia), para o exercício social de 2021, 
em R$ 17.500.000,00; (b) Em AGE: (i) Aprovar, por unanimidade dos Acionistas Presentes, com a abstenção dos 
legalmente impedidos de votar, sem quaisquer ressalvas, a versão reapresentada das demonstrações fi nanceiras 
relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019, conforme devidamente publicadas, nos termos do item 4 
acima; (ii) Aprovar, por unanimidade dos Acionistas Presentes, com a abstenção dos legalmente impedidos de votar, 
sem quaisquer ressalvas, retifi car e ratifi car a destinação do resultado líquido da Companhia deliberado na AGOE 
realizada em 08.07.2020, cuja ata foi registrada na JUCESP 99.606/21-5, em 17.02.2021. 9. Encerramento: Nada 
mais a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que, lida e achada conforme, 
foi por todas assinada. As declarações de voto apresentadas por escrito por Acionistas Presentes com relação às 
matérias da ordem do dia desta Assembleia foram, nos termos da Lei das S.A., devidamente recebidos, numerados 
e autenticados pela Mesa desta Assembleia, e fi carão arquivados na sede da Companhia. 10. Assinaturas: 
Mesa: Margot Alyse Greenman (Presidente); e Miguel Christiani Ramos (Secretário). Acionistas Presentes: SWC 
Special Opportunities Brazil, LLC (representada por Claudio Moises Oksenberg); Finvest Capital Partners – Fundo de 
Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior (representada por Marcelo de Andrade e 
Marcio Garcia de Souza); BSO Investimentos S.A. (representada por Marcelo de Andrade e Marcio Garcia de Souza); 
Margot Alyse Greenman; Douglas Shibayama; Marcelo Rodrigues Leone; André de Pina Santos; Marcio Alvarez Pintan; 
Fernando Maia de Oliveira Cruz; Anna Carolina Macieri Pescuma; Larissa Yastrebov Pomerantzeff; Alexandre Lins 
Morato. São Paulo/SP, 03.11.2021. Mesa: Margot Alyse Greenman - Presidente, Miguel Christiani Ramos - Secretário. 
JUCESP 544.367/21-2 em 12.11.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

NTAGRO Investimentos S.A. 
CNPJ/ME nº 33.852.725/0001-67 – NIRE 35.300.537.441

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de outubro de 2021
Data, Horário e Local: aos 25/10/2021, às 10:00 horas, na sede social, localizada na Avenida Santo Amaro, nº 1047, 
conjunto 1009, 10º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04505-001. Presença/Convocação: 
Dispensadas as formalidades de convocação, uma vez que se encontram presentes acionistas representando a totalidade 
do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no livro próprio. Mesa: Antonio dos Santos Maciel Neto 
– Presidente da Mesa; e David Monteiro Leite Ribeiro – Secretário. Ordem do Dia: deliberar acerca de uma proposta de 
investimento por parte da Companhia na área de nutrição animal, em valor que requer prévia aprovação dos seus acionistas. 
Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos dos Presentes: após examinarem e discutirem a proposta constante 
da ordem do dia e analisarem os documentos apresentados e os valores envolvidos, os acionistas presentes deliberaram e 
aprovaram, por unanimidade de votos, sem ressalvas ou restrições, a realização de um investimento pela Companhia no 
valor de R$700.000,00 na área de tecnologia voltada a nutrição animal, e, por conseguinte, autorizaram a prática, pelos 
Diretores, de todos e quaisquer atos necessários à efetivação desse investimento, respeitados os termos e condições da 
proposta e contrato apresentados aos acionistas nesta assembleia e por todos aprovados. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, os trabalhos 
foram encerrados, suspendendo-se a assembleia para a lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, 
vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 25 de outubro 2021. Antonio dos Santos Maciel Neto – Presidente da 
Mesa; David Monteiro Leite Ribeiro – Secretário. Acionistas: AMN Participações Ltda. Antonio dos Santos Maciel 
Neto; Lazer Temático Ltda. Silvio Eid; Gio Tec Participações Ltda. Giorgio Nicoli; David Monteiro Leite Ribeiro; Marcos 
Antonio Molina dos Santos; O.S. Negócios e Participações Ltda. Olavo Egydio Setubal Júnior. Junta Comercial do Estado 
de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 541.118/21-3 em 09/11/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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DECLARAÇÃO A PRAÇA “EXTRAVIO”
Eu, Daniel Moreira Lima, portador da cédula de identidade RG nº 33.653.219-2, inscrito
no CPF nº 329.672.208-41, DECLARO para os devidos fins de direito e para os
devidos fins, que foi EXTRAVIADO meu diploma do curso Técnico de Enfermagem,
razão pela qual solicito a expedição da 2ª (segunda) via. Declaro, outrossim, que me
comprometo a inutilizar o documento anteriormente expedido, caso seja localizado.

7ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL I  SANTANA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006720-48.2021.8.26.0001. O MM. Juiz de Direito da 7ª 
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Carina Bandeira Margarido Paes Leme, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a MIL DECORAÇÕES E PROJETOS LTDA, CNPJ 46.124.145/0001-03 e EDSON MAGRI, RG 
3391752, CPF 048.476.018-15, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença sob nº 0006720-
48.2021.8.26.0001, movida por MARCOS STISIN e LIDIA GRYNSZPAN DE STISTIN. Encontrando-se os réus em lugar 
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 93.142,63 
(atualizado até 01/02/2020), sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 
523 e parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que os executados, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 
de novembro de 2021.  
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Contador Responsável Técnico
Durvalino Corrêa Junior - CRC 1SP222726/O-0 

As Demonstrações Financeiras completas, com as respectivas notas explicativas, 
encontram-se a disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia. ValorUp Contabilidade Ltda - CRC2SP028584/O-2 

CNPJ nº 08.409.267/0001-49
 (em milhares de reais)

2020 
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa  3.567  1.151 
 Contas a receber  21  20 
 Tributos a recuperar  18  18 
 Dividendos a receber  13.681  7.618 

 167  103 
Total do Circulante  17.454  8.910 
Não circulante
 Realizável a longo prazo
  Partes relacionadas  -    4.350 

 -    4.350 
 268.576  232.220 

 Imobilizado  1.993  1.626 
 270.569  233.846 

Total do não Circulante  270.569  238.196 
 288.023  247.106 

2020 
Circulante
 Fornecedores  38  41 

 7.459  3.610 
 Imposto de renda e contribuição social 41  6 
 Lucros a pagar   3.100  -   

 31.033  22.200 
 Outros passivos  53  -   
Total do circulante  41.724  25.857 
Não circulante

 -    355 
 -    355 

 Capital social  100.000  70.240 
 Ações em tesouraria   (11.701)  (11.373)
 Reserva de capital   352  352 
 Ajustes de avaliação patrimonial   42.159  39.768 
 Reservas de lucros 46.174 95.934
 Lucros acumulados 69.315 25.973

 246.299  220.894 
 288.023  247.106 

2020 

Receitas líquidas  26  26 

 26  26 

Receitas (despesas) operacionais

 (1.236)  (1.142)

 Resultado de equivalência patrimonial  44.974  32.073 

 Outras receitas operacionais  121 (16)

 43.859  30.915 

 43.885  30.941 

 9  43 

 (495)  (452)

 (486)  (409)

 43.399  30.532 

Imposto de renda e contribuição social

  Correntes  (57)  (30)

 43.342  30.502 

2020 

Lucro líquido do exercício  43.342  30.502 

hedge 
, líquidos de impostos  (1.654)  (15.128)

   de outros resultados abrangentes  3.829  (925)

 45.517  14.449 

2020
 43.342  30.502 

Ajustes: Depreciação  393  230 
 150  570 

Juros, variações monetárias, líquidas  522  332 
Resultado de equivalência patrimonial (44.974) (32.073)
Imposto de renda e contribuição social corrente  57  30 

 (510)  (409)

Contas a receber  1  -   
Tributos a recuperar  -    (2)

 64  31 
Fornecedores  (3)  (16)
Tributos a recolher  (79)  4 

 (527)  (392)
 (595)  (357)

Pagamento de imposto de renda 
 e contribuição social  (20)  (25)

(1.142)  (774)

 (1.550)  (1.105)
Recebimento de recursos venda imobilizado  640  -   
Recebimento de dividendos e 

 4.618  5.000 
 3.708  3.895 

 8.220  4.343 
 (4.653)  (4.569)

Pagamentos de dividendos (12.550) (10.000)
Captação de recursos com partes relacionadas  8.833  6.672 
Adiantamento para futuro aumento de capital  -    1.200 

 (150)  (2.354)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquido  2.416  767 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  1.151  384 

 3.567  1.151 

 Reservas de lucros

 Capital 
Social 

-

indireta 

 Reserva de capi-

indireta venda 
 Deemed 

Cost  Outros 

 Reserva de in-
acumula-

dos 

 Total do 
Patrimônio 

 70.240  (8.567)  348  394  61.043  (5.380)  (1.595)  87.723  13.501  -    217.707 
 Dividendos adicionais deliberados no exercício  -    -    -    -    -    -    -    (10.000)  -    -    (10.000)

 -    (2.771)  -    -    -    -    -    -    -    -    (2.771)
 -    (35)  4  -    500  (75)  934  -    181  -    1.509 
 -    -    -    (925)  -    -    -    -    -    -    (925)
 -    -    -    -    -    (15.128)  -    -    -    -    (15.128)
 -    -    -    -    -    -    -    -    4.529  (4.529)  -   

 Lucro líquido do exercício  -    -    -    -    -    -    -    -    -    30.502  30.502 
 70.240  (11.373)  352  (531)  61.543  (20.583)  (661)  77.723  18.211  25.973  220.894 

 Aumento de capital com reservas  29.760  -    -    -    -    -    -    (11.549)  (18.211)  -    -   
 Dividendos adicionais deliberados no exercício  -    -    -    -    -    -    -    (20.000)  -    -    (20.000)

 -    (323)  -    -    -    -    -    -    -    -    (323)
 -    (5)  -    -    74  -    142  -    -    -    211 
 -    -    -    3.829  -    -    -    -    -    -    3.829 
 -    -    -    -    -    (1.654)  -    -    -    -    (1.654)

 Lucro líquido do exercício  -    -    -    -    -    -    -    -    -    43.342  43.342 
100.000  (11.701)  352  3.298  61.617  (22.237)  (519)  46.174  -    69.315  246.299 
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Sérgio Sette está confirmado para
a 8ª temporada da Fórmula-E
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(11) 99653-7522

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

O piloto brasileiro Sérgio
Sette Câmara, de 23 anos, foi
confirmado na manhã de terça-
feira (16) que irá, pelo segundo
ano consecutivo, defender as
cores da equipe norte-america-
na Dragon / Penske Autosport
na 8ª temporada do Campeona-
to Mundial da Fórmula E.

Esta será a segunda tempo-
rada completa do piloto brasi-
leiro na série totalmente elé-
trica competindo num Campe-
onato Mundial da FIA, após
sua estreia em Berlim nas úl-
timas 6 corridas da tempora-
da 2019. Desta forma, em
2022, o piloto de Belo Hori-
zonte continuará a pilotar o
Penske EV-5 nº #7.

Sergio continuará a desem-

penhar um papel fundamental no
apoio ao desenvolvimento do
software e outros sistemas de

controle durante o outono do
hemisfério norte, trabalhando
na sede técnica do time em Sil-
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verstone – Inglaterra, para os úl-
timos ajustes do conjunto para
a 8ª Temporada.

Jay Penske, proprietário e
chefe da equipe Dragon /
Penske Autosport acrescentou
“Estou muito satisfeito em
continuar nossa jornada com o
Sérgio. Ele já demonstrou seu
grande talento de nas corridas
e espero que ele siga nos en-
tregando resultados consisten-
tes e sólidos. Sérgio é um
competidor feroz e eu ansio-
so para elevarmos juntos a ré-
gua nesta próxima temporada”.

O Campeonato Mundial de
Fórmula-E terá a sua pré-tem-
porada entre os dias 19 de de-
zembro e 02 de dezembro em
Valência, na Espanha.

O chamado “momento pre-
mium” de todo piloto aconte-
ce quando ele entra na pista
para tentar a pole position.
Pneus novos, carro em sua con-
figuração mais veloz, peso no
limite mínimo, carga aerodinâ-
mica ajustada para “fazer voar”
– e o piloto em máxima con-
centração, sabendo que chegou
a hora de entregar sua melhor
performance.

Na Stock Car Pro Series,
esse momento tem se mostra-
do espetacular. Na terça-feira
(16), a categoria divulgou sua
atual média de carros classifi-
cados em menos de um segun-
do no Q1, a fase do classifica-
tório em que todos tentam si-
multaneamente cravar voltas
rápidas. Até a 10ª etapa, dispu-
tada em outubro no Autódromo
Velocitta (SP), a Stock regis-
trava uma média de 26 compe-
tidores em tempo médio de
0s844.

É como se cada um desses
26 Stock Cars cruzasse a linha
de chegada a cada 0s032, mar-
ca que coloca a categoria en-
tre as mais exigentes do mun-
do em termos de precisão e
qualidade da pilotagem. Neste
quesito, Curitiba (7ª etapa, com
29 carros), e também Cascavel
(5ª etapa), além das duas eta-
pas de Goiânia (8ª e 9ª), regis-
traram as marcas mais impres-
sionantes, com 29 carros em
menos de um segundo na capi-
tal paranaense e 28 nas demais.

É nesse clima, no qual se
demanda “pelo menos” a per-
feição, que a Stock Car come-
ça a decidir, no próximo do-
mingo (21), em Santa Cruz do
Sul (RS), os pilotos que che-
garão com chances de serem
campeões à Super Final de In-

Stock Car aumenta a
pressão: em momento

decisivo, categoria
divulga novo índice

impressionante
Campeonato decide candidatos ao título em ambiente de
maior competitividade
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Rubens Barrichello é o quarto colocado na classificação
geral

terlagos, dia 12 de dezembro.
Três semanas para o título

– Em um período de apenas 22
dias a Stock Car Pro Series
apontará seu novo campeão.
Depois da etapa gaúcha em
Santa Cruz do Sul, no próximo
domingo, a categoria terá ape-
nas mais três semanas até a
Super Final, etapa que encer-
rará a temporada 2021. Até lá,
pilotos e equipes estão mergu-
lhados em um exaustivo traba-
lho de preparação.

As duas últimas etapas con-
cederão, somadas, um total de
112 pontos. As contas para o
título levam em consideração
a regra que obriga o descarte
dos quatro piores resultados da
temporada, que deve ser apli-
cada após a prova gaúcha. Ma-
tematicamente, possuem chan-
ces os nove primeiros coloca-
dos. Mas as muitas possibili-
dades e combinações de resul-
tado tendem a colocar nas
mãos dos quatro líderes as
maiores chances de título.

O jovem paranaense Gabri-
el Casagrande vem sendo uma
das sensações da temporada e
lidera tanto considerando a
pontuação total (309) quanto
após descartes (302). O tri-
campeão Daniel Serra é seu
mais direto rival na briga pelo
título, totalizando 296 pontos
totais e 283 com descartes.
Ricardo Zonta está em tercei-
ro, somando 251 pontos tanto
na soma geral quando descon-
siderando seus piores resulta-
dos. Rubens Barrichello é o
quarto colocado, também com
251 pontos, soma que cai para
249 após descartes.

O encontro contará ainda
com etapas da Stock Light e Tu-
rismo Nacional.

Husqvarna Power Husky/Goldentyre disputa
mais duas etapas do Brasileiro de Motocross

Heitor Matos (TC 50 e TC 65) #300 é o líder do campeonato
na 50cc

Após passar pelo Sul, o Bra-
sileiro de Motocross aterrissou
em Atibaia, interior paulista,
onde acontece neste final de se-
mana as 4ª e 5ª etapas do campe-
onato. E a HUSQVARNA PO-
WER HUSKY/GOLDENTYRE
já está acelerando em meio aos
treinos livres na pista inédita do
Motódromo da cidade. A equipe
compete com os pilotos Hum-
berto “Machito” Martin  (FC
450 Rockstar) #101 na MX1,
Franco Iavecchia (FC 250 Ro-

ckstar) #222 na MX2 e MX2JR e
Maurício Fernandes (FC 450
Rockstar) #129 na MX5, que re-
torna às competições depois de se
recuperar de uma lesão. Além dos
pilotos satélites Heitor Matos
(TC 50 e TC 65) #300 na 50cc e
65cc; Bruno Britto (TC 65) #220
na 65cc; German Bratschi (FC
250 Rockstar) #146 na MX2.

Vale destacar que os pilotos
já competem com modelos 2022
da marca e estão bem adaptados
ao equipamento. “A equipe se

dedicou muito aos treinos e to-
dos os pilotos estão super pre-
parados para a corrida. Faça chu-
va ou faça sol estamos prontos”,
ressalta Machito que acompanha
de perto o treinamento dos com-
petidores, que fazem parte dos
novos talentos do motocross
que a marca investe e aposta, a
partir desta temporada, na faixa
etária dos 8 aos 17 anos.

Maurício Fernandes, que
além de competidor comanda a
Husqvarna do Brasil, ao lado do
irmão Raul, se lesionou no Cam-
peonato Brasileiro de Enduro e
após alguns meses se recuperan-
do retorna para às competições
na etapa de Atibaia. “Feliz em
estar de volta para competir na
MX5, com minha FC 450. Te-
mos uma pista nova, feita do zero
e com certeza será bem compe-
titiva. Tanto os pilotos oficiais
como os satélites estão bem ani-
mados e preparados para lutar por
bons resultados e pontos para o
campeonato”, finaliza Fernan-
des, que em 2020 faturou títu-
los importantes no Cross Coun-
try e no Rally Baja, na Moto Over,

foi Campeão do Sertões e tam-
bém Campeão Brasileiro de
Rally Baja.

Entre os destaques da classifi-
cação do campeonato que estão
entre os Top10 das respectivas ca-
tegorias, os pilotos oficiais da mar-
ca Iavecchia está em 3º na MX2JR,
enquanto Machito ocupa a 8ª posi-
ção na MX1. Já os da equipe saté-
lite Heitor lidera na 50cc e Brats-
chi está em 3º na MX2.

Na sexta e sábado (19 e 20)
as provas são válidas pelas 4ª
etapa, já domingo (21) será pela
5ª etapa. Os amantes do moto-
cross poderão acompanhar de
perto, pois a presença do públi-
co é permitida e as corridas se-
rão transmitidas ao vivo pelo
canal do YouTube da CBM-
(Confederação Brasileira de
Motociclismo). 

A equipe HUSQVARNA PO-
WER HUSKY/GOLDENTYRE
conta com patrocínio da Hus-
qvarna Brasil, Goldentyre Brasil,
Circuit Equipment, Liqui Moli
Brasil, Ride100%, Grupo 2W
Motors, Fantic Bikes, KTM Bi-
kes e Machito Scholl 101.
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Taça Brasil Máster Loterias Caixa terá
muitas atrações em Bragança Paulista

Com a participação de mais
de 600 atletas, entre 30 e 93
anos, será disputada neste sába-
do (20) e domingo (21) a I Taça
Brasil Máster Loterias Caixa de
Atletismo, no Centro Nacional
Loterias Caixa de Desenvolvi-
mento do Atletismo, em Bragan-
ça Paulista (SP). A competição
será aberta às 7:30 deste sábado
com a disputa da final dos 10.000
m feminino (60+).

O evento terá a presença de
público pela primeira vez entre
os organizados pela Confedera-
ção Brasileira de Atletismo
(CBAt) em 2021. Os interessa-
dos terão acesso gratuito ao es-
tádio, seguindo protocolos exi-
gidos pelas autoridades sanitári-
as em função da pandemia da
COVID-19.

Os fãs do esporte poderão
acompanhar as provas ao vivo do
torneio também pelo Canal Atle-
tismo da TVNSports. A transmis-
são é gratuita e pela internet.

“A competição é uma cele-
bração à vida, depois de tantos
problemas. Ela marcará o encer-
ramento de nosso calendário de
2021, um ano difícil, de grandes
desafios, mas que conseguimos
felizmente realizar todas os nos-
sos eventos, com todos os cui-
dados necessários”, comentou o
presidente do Conselho de Ad-

ministração da CBAt, Wlamir
Motta Campos.

A campeã olímpica Maurren
Maggi, integrante do Programa
Ídolos Loterias Caixa da CBAt,
prestigiará o evento, participan-
do da entrega de troféus. Ela é a
primeira mulher brasileira a con-
quistar medalha de ouro em pro-
vas individuais ao vencer o salto
em distância nos Jogos Olímpi-
cos de Pequim-2008.

Atrações – Os atletas inscri-
tos na Taça Brasil serão dividi-
dos em faixas etárias, a partir do
pré-máster (30 a 34 anos), e
prossegue em outras 13 catego-
rias (de 5 em 5 anos). De acordo
com o regulamento da competi-
ção, os participantes competirão
entre si, sem distinção de Esta-
do ou clube. Em caso de recor-
des, só os filiados à ABRAM te-
rão suas marcas homologadas.

A competição terá várias
atrações. Wanda dos Santos, re-
cordista de medalhas no Troféu
Brasil de Atletismo, é uma delas.
Em 20 anos no alto rendimento,
conquistou 27 medalhas nos 80
m com barreiras, 12 no salto em
distância, sete no revezamento 4
x 100 m e duas no salto em altu-
ra. Aos 89 anos, está inscrita no
lançamento do disco pelo São
Paulo FC.

Os dois competidores mais

velhos, de 93 anos, são japone-
ses de nascimento: Seijun Mae-
do (Ibirapuera) está inscrito nos
800, 1.500 e 5.000 m. Já
Yoshiyuki Shimizu (ANASP)
competirá nos 100 e 200 m e no
salto triplo.

Outra atração é Conceição
Geremias (ACECAMP), de 65
anos, que disputou três edições
de Jogos Olímpicos: Moscou-
1980, Los Angeles-1984 e Seul-
1988. Participou de dois Jogos
Pan-Americanos (México-1975
e Caracas-1983). Na Venezuela,
Conceição conquistou a meda-
lha de ouro no heptatlo, soman-
do 6.017 pontos, recorde sul-
americano, que vigorou por 25
anos. Tem nove títulos de cam-
peã mundial máster. Ela disputa-
rá o arremesso do peso e salto
em altura.

Os benefícios da prática es-
portiva para um envelhecimento
saudável são indiscutíveis e co-
nhecidos por todos. Outra coisa
que conta, também, é o prazer da
disputa. Colecionar medalhas é
mania que não tem idade. O tem-
po só tratou de alterar um pou-
quinho uma antiga máxima olím-
pica, pois além de competir, para
eles o importante é, também, se
divertir.

Protocolos - Para ter acesso
ao estádio, os torcedores e fa-

miliares dos atletas precisam
mostrar o comprovante de vaci-
na de pelo menos uma dose para
as pessoas que tenham idade
para tal. A organização disponi-
bilizará álcool em gel e o públi-
co precisará utilizar a máscara
durante todo o evento.

Para a confraternização fami-
liar, o Centro Nacional Loterias
Caixa terá Food Trucks à dispo-
sição do público, música ao vivo
e monitores para animação infan-
til com temática sobre atletismo.

Outra ação importante duran-
te o evento será a Campanha de
Doação de Alimentos. A CBAt su-
gere que os participantes ou fami-
liares doem 1 kg de alimento não
perecível. Tudo o que for arreca-
dado será doado a duas instituições
de Bragança Paulista – SAMA
(Serviço de Assistência de Acolhi-
mento Institucional) e o Lar São
Vicente de Paulo para idosos.

A instalação esportiva, onde
funciona também a Confedera-
ção Brasileira de Atletismo, fica
na Estrada Municipal Antônio
Franco de Lima s/nº - Bairro do
Campo Novo.

A NewOn é patrocinadora do
atletismo brasileiro para a saú-
de integral dos atletas e apoio às
competições. As Loterias Caixa
são a patrocinadora máster do
atletismo brasileiro.
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Novos A3 Sedan e Sportback de-
sembarcam no País

As primeiras unidades da nova geração
do Audi A3 Sedan e do Audi A3 Sportback
desembarcaram no Brasil e foram entregues
aos clientes do período de pré-venda. Os
novos modelos são comercializados na ver-
são Performance Black, com motor 2.0 TFSI,
e em um lote limitado da versão com propul-
sor 1.4 TFSI, batizada de S line Limited.

As novas gerações dos A3 Sedan e A3
Sportback apresentam design esportivo, com
uma ampla grade frontal Singleframe e gran-
des entradas de ar na parte frontal. Os faróis
e as lanternas são Full LED e contam com
indicador dinâmico de setas na traseira de
série.

Com 4,34 metros de comprimento e 1,82
metros de largura, o A3 Sportback cresceu
pouco mais de três centímetros nestas duas
dimensões em comparação com seu anteces-
sor. A altura de 1,43 metros e a distância en-
tre eixos de 2,64 metros permaneceram inal-
teradas. Dependendo da inclinação do ban-
co traseiro, o compartimento de bagagem
comporta entre 380 e 1.200 litros – o piso
ainda pode ser regulado em diferentes altu-
ras.

A carroceria Sedan cresceu comparado
com a geração anterior: os 4,50 metros signi-
ficam que ele é 4 centímetros mais comprido
– a distância entre eixos permanece inalte-
rada. A largura aumentou 2 centímetros, para
1,82 metros, e a altura subiu 1 centímetro,
para 1,43 metros. Isso resultou em um au-
mento de 2 centímetros na altura da cabeça
na parte frontal, além de mais espaço para
os cotovelos. A capacidade de bagagem con-
tinua com 425 litros.

O design sofisticado e esportivo segue
no interior com elementos inspirados no Lam-

borghini Urus, como as saídas de ar do pai-
nel e a nova alavanca de seleção de marcha
– seu acionamento agora é eletrônico e utili-
za o conceito shift-by-wire, sem o botão de
trava mecânica que antes precisava ser aci-
onado para realizar a troca.

O cockpit tem foco total no motorista e
está equipado de série com um display sensí-
vel ao toque de 10,1 polegadas. O Audi Vir-
tual Cockpit de 12,3" de série complementa
as informações para o motorista e permite
três visualizações diferentes, incluindo gráfi-
cos com visual esportivo. Os novos Audi A3
Sedan e Audi A3 Sportback se conectam ao
smartphone do usuário através do Apple Car-
Play ou Android Auto.

A nova geração do A3 Sedan e A3 Spor-
tback na versão Performance Black chega
com o motor 2.0 TFSI a gasolina, que entre-
ga potência de 190 cavalos e torque de 320
Nm – a transmissão que acompanha o con-
junto é a S tronic de dupla embreagem de 7
velocidades. Já a edição limitada 1.4 S line
Limited recebe o propulsor 1.4 TFSI a gaso-
lina, que entrega 150 cavalos de potência e
torque de 250 Nm, e a transmissão automáti-
ca tiptronic de oito velocidades.

O sistema de suspensão traseira é inde-
pendente em todas as versões, que combina
agradável conforto de condução com boa di-
nâmica. Cada amortecedor se adapta per-
manentemente às condições da estrada, à
situação de direção e ao modo de direção,
criando uma ampla distribuição entre um
movimento de rolamento altamente confor-
tável e um manuseio ágil.

O Audi drive select também é de série
em todas as versões e permite que o moto-
rista experimente diferentes modos de dire-

ção: comfort, dynamic, efficiency, auto e in-
dividual. Isso também traz mudanças nas
características da resposta do acelerador,
câmbio e da direção progressiva, por exem-
plo, que varia sua relação dependendo do
ângulo de direção.

Equipamentos e preços no Brasil
Produzidos na fábrica de Ingolstadt, Ale-

manha, onde fica a sede da Audi, os novos
A3 Sedan e A3 Sportback desembarcam no
Brasil já como ano-modelo 2022. Além dos

itens de série já citados, os modelos chegam
com uma vasta lista de equipamentos: key-
less, volante em couro com shift-paddles e
base aplanada, kit exterior S line, rodas de
18", faróis Full LED, seis airbags, park as-
sist, sistema de direção dinâmica progressi-
va, ar-condicionado de duas zonas e porta-
malas com abertura automática hands-free.

Os opcionais da versão S line Limited 1.4
são pintura metálica, capa do retrovisor ex-
terno em carbono (no Sedan o aerofólio tam-

bém pode vir em carbono) e os revolucioná-
rios faróis Full LED Matrix, que agregam
beleza e exclusividade ao A3 com assinatu-
ras personalizadas ao entrar e sair do veícu-
lo. O conjunto é composto por 15 segmentos
de LED que podem ser acionados individual-
mente, e além de mais eficiente e dinâmico,
contribui para o aumento de segurança ao
direcionar o facho de luz sem ofuscar de-
mais veículos nas vias.

A versão Performance Black 2.0 agre-
ga, além de todos os equipamentos de série
do modelo 1.4, bancos dianteiros esportivos
eletricamente ajustáveis, acabamento do con-
sole central em alumínio, teto solar elétrico
panorâmico, sistema de som Audi com 10 alto
falantes, capa do retrovisor na cor preta e
roda Audi Sport 18" com design exclusivo. O
pacote de opcionais inclui sistema de som
Bang&Olufsen 3D, faróis LED Matrix, pa-
cote de luzes ambiente customizáveis e pa-
cote S line interior, formado por pedaleiras
em alumínio e revestimento adicional em cou-
ro no painel, console central, lateral das por-
tas e volante, além da inscrição S line nos
bancos esportivos e volante.

Dentre as cores exteriores disponíveis
estão as sólidas Branco Ibis e Azul Turbo, as
metálicas Azul Navarra, Amarelo Píton, Branco
Geleira, Preto Mito e Vermelho Tango e a
perolizada Cinza Daytona. No interior é pos-
sível escolher entre preto, cinza e bege.

Os modelos estão disponíveis em to-
das as Audi Center espalhadas no país e
serão comercializadas na modalidade ven-
da direta.  Os preços partem de R$
229.990,00 para as versões 1.4 S line Li-
mited e R$ 264.990,00 para as versões 2.0
Performance Black.

A Renault inicia as vendas do Sandero S
Edition, série especial que traz uma combi-
nação de conforto e design esportivo para o
hatch, mantendo todas as características que
consagraram o modelo no mercado brasilei-
ro, como o ótimo espaço interno, robustez e
baixo custo de manutenção.

Desde seu lançamento no Brasil, o Re-
nault Sandero busca se manter conectado
com seu público através de séries especiais
que oferecem apelo jovem e esportivo. Exem-
plos disso foram as edições limitadas Vibe e
Tech Run, lançadas em 2009 e 2013, respec-
tivamente.

Agora, em 2021, é a vez da série especi-
al S Edition, que oferta ao consumidor uma
combinação visual atraente ressaltando as
linhas do modelo. Na nova dianteira, o
para-choque traz inspiração na peça ado-
tada no Sandero R.S. 2.0 com luzes de
rodagem diurnas em LED posicionadas na
parte inferior e moldura integrada, com
acabamento em cinza. A parte inferior traz
ainda a grade em colmeia – outra alusão
ao esportivo R.S. 2.0 – enquanto a grade
superior, horizontal, tem acabamento pre-
to, com destaque ao logo Renault ao cen-
tro.

Os faróis são escurecidos, com foco
duplo, sendo os mesmos adotados no San-
dero R.S. 2.0. Percorrendo a lateral, o S
Edition traz rodas de 15 polegadas de aço,
com calotas no tom prata e retrovisores
que trazem capa com acabamento em bla-
ck piano. Atrás, a novidade fica por conta
das lanternas escurecidas em LED que com-
binam com o estilo mais jovial desta série es-
pecial.

Internamente, o modelo traz todas as
qualidades presentes na linha Sandero, como
o amplo espaço interno, tanto para ocupan-
tes como para bagagens, e cuidados no aca-
bamento como nos detalhes em black piano
e teto escuro, que contribui para a sensação
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Renault lança
Sandero S Edition

O JAC E-J7 será o primeiro modelo
100% elétrico do Brasil que vai custar o mes-
mo que os concorrentes alimentados por ga-
solina. Vendido de R$ 259.900, ele preencherá
exatamente a mesma lacuna de mercado que
os sedãs premium disponíveis no mercado
nacional, como Audi A5 Sportback, BMW
320i GP e Honda Accord Hybrid, por exem-
plo.

Com 4,77 metros de comprimento, 1,82
m de largura e 2,76 m de entre eixos, o JAC
E-J7 competirá diretamente com sedãs de
carrocerias e potências similares – mas, por
serem movidos por motores a combustão,
todos são mais lentos nas arrancadas.

Equipado com motor de 192 cv, o E-J7
possui um excepcional rendimento, favoreci-
do pelo torque máximo disponível desde o
momento em que o condutor liga o carro (340
Nm) e pelo contido peso em ordem de mar-
cha (1.650 kg). O resultado é 0 a 100 km/h
em apenas 6,4 segundos.

A JAC tem sido referência mundial em
eficiência energética de carros elétricos. Para
rodar 402 km, o E-J7 precisa de apenas 50,1
kWh de baterias. Isso impacta no peso do
carro, que é baixíssimo, praticamente o mes-
mo dos concorrentes a gasolina, e permite

JAC E-J7, elétrico, rápido e
barato

acelerações vigorosas. Outros elétricos de
portes semelhantes usam quase o dobro de
baterias, e chegam a pesar uma tonelada a
mais, mas com a mesma autonomia de 400
km. Para preservar a autonomia, entretanto,
a velocidade máxima do modelo é limitada
eletronicamente a 150 km/h.

Resultado do desenvolvimento da parce-
ria Volkswagen-JAC Motors, na China, o novo
sedã elétrico da JAC possui 5 anos de ga-
rantia. Já teve início a pré-venda do modelo.
O lançamento oficial será em janeiro de 2022,
com as primeiras entregas previstas para o
mês de março.

de um ambiente mais sofisticado. Os bancos
revestidos em um tecido com estilo moderno
e minimalista trazem espumas espessas e
ótimo conforto e ergonomia, bem como a re-
gulagem de altura para o motorista.

De série, o S Edition traz diversos itens
de conforto e conveniência, com ar-condici-
onado, direção com assistência eletro-hidráu-
lica, vidros elétricos dianteiros com função
“one touch”, travas de portas e abertura do
porta-malas com acionamento elétrico, bem
como sensores de estacionamento traseiros.
O modelo traz ainda quatro airbags (frontais
e laterais) e freios ABS. Na conectividade, o
modelo vem com o sistema Media Evolution,
com quatro alto falantes. Esse sistema multi-
midia traz tecnologia Android Auto e Apple
Carplay, permitindo usar Spotify, Waze, Goo-
gle Maps (Android Auto) e áudios de What-
sapp na tela de sete polegadas “touchscre-
en” capacitiva, com melhor precisão do to-
que.

Motor 1.0 SCe
O motor 1.0 SCe se destaca pelo maior

desempenho e eficiência energética. Com
três cilindros e quatro válvulas por cilindro, o
motor traz duplo comando de válvulas variá-
vel na admissão e no escape, oferecendo 90%
do torque máximo (10,5 kgfm) já a 2.000 rpm.
A potência é de 82 cv com etanol.

Confira os principais itens da série espe-
cial S Edition: S Edition 1.0 (R$ 76.790): Qua-
tro airbags (dois frontais e dois laterais), Iso-
fix, direção eletro-hidráulica, ar-condiciona-
do, ajustes de altura do banco e volante, com-
putador de bordo, alarme, vidros elétricos di-
anteiros com “one touch”, travas elétricas,
chave canivete e rodas de 15 polegadas,
Media Evolution, quatro alto falantes e sen-
sor de estacionamento.

O Sandero S Edition está disponível nas
seguintes cores: branco Glacier, prata Étoile,
preto Nacré, vermelho Vivo e cinza Cassio-
pée

Fiat Pulse, sucesso de vendas

O Fiat Pulse segue fazendo história no
país. O primeiro SUV da marca 100% de-
senvolvido e fabricado no Brasil já tem nú-
meros equivalentes à reserva de quase um
Pulse por minuto desde seu lançamento.

Nas primeiras 48 horas de pré-vendas, o
SUV da Fiat já havia registrado mais de 4
mil unidades reservadas, o que comprova o
desejo do consumidor por um modelo moder-
no, tecnológico, conectado e performance
eficiente no segmento. A reserva do Pulse
foi feita apenas por clientes Pessoa Física,
que fizeram o pagamento de um sinal de R$
3 mil. Isso mostra o enorme interesse destes

consumidores em torno do nosso modelo.
Os números posicionam o Pulse como

um dos maiores lançamentos da história da
Fiat no Brasil. O SUV chega ao mercado
com diversas opções de cores, acabamen-
tos, câmbios e motores, incluindo o Turbo 200
Flex de até 130 cv. O motor mais potente da
categoria equipa as versões Drive, Audace e
Impetus, sendo esta última a favorita do con-
sumidor até o momento.

O Pulse com motor Turbo 200 Flex é
equipado com câmbio automático CVT de
sete marchas com função Sport e opção de
trocas sequenciais pela alavanca ou por bor-
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boletas no volante. Com este conjunto, o SUV
acelera até os 100 km/h em somente 9,4 se-
gundos, superando seus principais rivais da
categoria.

As unidades de test drive do Pulse se
encontram na maior parte da rede de con-
cessionários de todo o Brasil, assim como
modelos em show room, permitindo que o
cliente conheça de perto o novo SUV. Com
o compromisso Fiat de transparência, cada
consumidor saberá o tempo previsto de en-
trega do seu Pulse já no ato da compra. As
entregas do SUV começarão agora em no-
vembro.

O Fiat Pulse vem de série com diversos
equipamentos, como ar-condicionado digital
automático, central multimídia de 8,4 polega-
das (10,1" na versão topo de gama Impetus),
integração Android Auto e Apple Carplay sem
fio, quatro airbags, controle de tração e esta-
bilidade, TC+ e faróis e lanternas de LEDs.
Também é possível encontrar, em diferentes
versões, itens de segurança ativa como Fre-
nagem Autônoma de Emergência, Alerta de
Saída de Faixa e Comutação Automática do
Farol Alto.

A exclusiva plataforma Fiat Connect////
Me permite ao cliente do Pulse ter acesso a
mais de 30 funcionalidades do veículo por
meio de um smartphone, smartwatch e até
mesmo com as smart speakers equipadas
com as assistentes virtuais Alexa ou Goo-
gle Assistant. O SUV vem de fábrica inte-
grado ao Cart, plataforma de marketplace
da Stellantis. Com ele dá para pagar im-
postos,  multas e até comprar um lanche do
McDonald’s pelo multimídia do Pulse, sem
sair do carro.


