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Captação da poupança bate
recorde para meses de setembro
Procon encontra diferença de até
190% em preço de brinquedos em SP
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Faturamento da indústria supera
período pré-pandemia, diz CNI
Página 3

A agência reguladora de
saúde europeia está analisando
uma vacina contra a covid-19
desenvolvida pela Pfizer e pela
BioNTech em tempo real, dias
depois de iniciar um processo
de avaliação semelhante da vacina da AstraZeneca.
A Agência Europeia de Remédios (EMA) disse na terçafeira (6) que seu comitê de remédios para humanos está avaliando o primeiro lote de dados sobre a vacina, e que continuará a fazê-lo até que surjam
dados suficientes para uma decisão final.
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A Câmara dos Deputados
cancelou a sessão de votações
da tarde de terça-feira (6)
após obstrução de vários partidos. O primeiro item da pauta era a Medida Provisória
993/20, que permite a prorrogação pelo Instituto Nacional
de Colonização e Reforma
Agrária (Incra), até o dia 28
de julho de 2023, de 27 contratos de pessoal por tempo

determinado. Não há outra
sessão de votação marcada
para esta semana na Casa.
No início da tarde, líderes de
siglas da oposição anunciaram a
obstrução da pauta de votação
até que seja pautada a Medida
Provisória 1000/20, que prorroga o auxílio emergencial até
dezembro com o valor de R$
300 mensais. A oposição tem
articulado para que o governo

Tarde

A retomada do Circuito
Brasileiro de Vôlei de Praia
Open contou com grandes
partidas e elogios dos atletas para a estrutura montada
no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV),
em Saquarema (RJ). Vencedores na abertura da temporada 20/21, André Stein/George (ES/PB) e Ana Patrícia/
Rebecca (MG/CE) também
celebraram a volta aos torneios oficiais em bom ritmo
após mais de sete meses parados por conta da pandemia
da COVID-19.
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DÓLAR
Comercial
Compra: 5,55
Venda:
5,55
Turismo
Compra: 5,46
Venda:
5,70

EURO
Compra: 6,55
Venda:
6,55

A decisão foi tomada pela
Subseção I Especializada em
Dissídios Individuais, composta por 14 ministros e responsável por unificar a jurisprudência do TST em relação a casos
semelhantes.
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Profissionais da cultura têm
até dia 15 para se cadastrar
na renda básica emergencial
O prazo para o cadastramento de profissionais da cultura feito pela Secretaria de Cultura e
Economia Criativa de São Paulo
para o pagamento da renda básica emergencial prevista na Lei
14.017/20, a chamada Lei Aldir

Blanc, termina no dia 15 de outubro. O Governo do Estado vai
destinar até R$ 189,15 milhões
para a renda básica, que poderá
beneficiar cerca de 63 mil profissionais da cultura com R$ 3
mil cada um.
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Auxílio emergencial:
Caixa libera parcela para
nascidos em junho
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Melo e Kubot jogam dois
torneios em Colônia
Dois torneios na Alemanha
darão sequência neste mês de
outubro à temporada 2020 para
Marcelo Melo e Lukasz Kubot. Os ATP 250 – Indoors e
Championships - serão realizados na mesma cidade, Colônia,
em duas semanas seguidas,
com início nos dias 12 e 19. O
calendário da dupla para este
final de ano terá, depois, o ATP
500 de Viena, a partir do próximo dia 26, na Áustria, e o
Masters 1000 de Paris, marcado para o dia 2 de novembro,
na França. Neles, Melo e Ku-

19º C

Gabriela Tardivo,
a Garota de Ouro,
brilha nas categorias
de base
A paranaense Gabriela de Freitas Tardivo é chamada
pelos amigos do Instituto Paranaense de Esportes e
Cultura (IPEC) em Campo Largo, onde mora, e em
Londrina, sede do projeto, de Menina de Ouro pelas
recorrentes conquistas no atletismo. Nascida a 12 de
abril de 2004, em Curitiba, acumula medalhas no Sub16, Sub-18 e até Sub-20.
“Eu tinha 15 anos no ano passado e ganhei os
3.000 m no Campeonato Brasileiro Caixa Sub-18,
em Porto Alegre. Foi uma vitória muito especial
porque venci na categoria acima, enfrentando adversárias mais velhas”, disse a atleta, que, segundo
Gilberto Miranda, gestor do Projeto Londrina Atletismo, “se destaca pela entrega e dedicação aos treinos e às competições”.
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bot vão em busca da classificação para o ATP Finals.
“Serão dois torneios no
mesmo l ugar, em Colônia, que
nos ajudarão muito, pois poderemos fazer um bom trabalho
de preparação durante duas semanas, visando Viena e Paris e
a busca da vaga para o Finals”,
afirma Marcelo, que tem o patrocínio de Centauro, BMG e
Itambé, com apoio da Volvo,
Orfeu Cafés Especiais, Head,
Voss, Foxton, Asics, Bolsa
Atleta e Confederação Brasileira de Tênis.
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A tática de Marcelo Henriques
para a GT Sprint Race em
Curitiba é foco e 100% de
entrega em busca dos pontos

Rebecca em ação observada pela parceira Ana Patrícia no CDV

37º C

Noite

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) entendeu ser discriminatória a dispensa de empregada diagnosticada com câncer
da mama, caso a empresa não
consiga comprovar algum outro
motivo legítimo para a demissão.

Campeões na abertura da
temporada celebram
retomada em Saquarema

Foto/ Fernanda Davoglio

Manhã

Fonte: Climatempo

Comissão Mista
Partidos da base aliada também integraram a obstrução aos
trabalhos do plenário por não
ter sido instalada a Comissão
Mista de Orçamento (CMO)
nesta terça-feira. A instalação
já havia sido adiada na semana
passada em busca de um acordo sobre a distribuição de vagas entre os deputados, a pedido de líderes partidários da
Câmara.
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É discriminatória demissão
de empregada com câncer de
mama, decide TST

Esporte

Previsão do Tempo
Quarta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

mantenha o valor de R$ 600 até
o final do ano.
"Estamos entrando em obstrução política. O governo faz de
tudo para deixar a medida provisória caducar porque ela já está
com seus efeitos sendo realizados. O governo não quer votar a
medida provisória. Não aceitaremos votar nada se não entrar em
pauta a MP 1000, do auxílio
emergencial, em respeito ao
país", disse o líder da minoria,
José Guimarães (PT-CE).

O resultado de setembro é
o maior já registrado para o
mês desde o início da série histórica, em 1995, e agora a poupança acumula entrada líquida
de R$ 137,21 bilhões nos nove
primeiros meses do ano.
A aplicação começou o ano
no vermelho. Em janeiro e fevereiro, os brasileiros retiraram
R$ 15,93 bilhões a mais do que
depositaram. A situação começou a mudar em março, com o
início da pandemia da covid-19,
quando os depósitos passaram
a superar os saques. Página 3

Foto/Divulgação

UE analisa
vacina contra
Covid-19 da
PfizerBioNTech
em tempo real

Foto/Michel Jesus/Câmara dos Dep.

A China está negociando uma
avaliação da Organização Mundial da Saúde (OMS) de suas vacinas contra Covid-19 produzidas
localmente, um passo para disponibilizá-las para uso global, disse
Socorro Escalante, coordenadora de remédios essenciais e tecnologias de saúde da OMS para a
região do Pacífico Ocidental na
terça-feira.
Centenas de milhares de
trabalhadores essenciais e outros grupos considerados de
alto risco da China receberam
vacinas desenvolvidas localmente mesmo antes de os testes clínicos terem sido finalizados, o que despertou temores de segurança entre especialistas.
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Câmara dos Deputados
cancela sessão após
obstrução de partidos

Foto/ Wander Roberto

China debate
com OMS
uso global
de suas
vacinas
contra
covid-19

Aplicação financeira mais
tradicional dos brasileiros, a
caderneta de poupança voltou
a atrair o interesse em meio à
pandemia provocada pelo novo
coronavírus (covid-19). No mês
passado, os investidores depositaram R$ 13,22 bilhões a mais
do que retiraram da aplicação,
informou nesta terça-feira (6) o
Banco Central. A captação líquida é 51% maior que a de
setembro do ano passado, quando os brasileiros tinham depositado R$ 8,72 bilhões a mais
do que tinham sacado.

A GT Sprint Race em Curtiba
terá um grande desafio para seus
participantes nesta semana, no
Autódromo Internacional de Curitiba, na cidade de Pinhais (PR).
Os pilotos terão duas etapas da
temporada, a 3ª (8 e 9/10) e a 4ª

(10 e 11/10), com quatro corridas em apenas cinco dias.
Será a estreia no ano da GT
Sprint Race com duas disputas
“em casa”, na cidade onde nasceu a categoria, e a expectativa é bem positiva. Página 6
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Virada Sustentável promove
intervenções sobre descarte de resíduos
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
MÍDIAS
O jornalista Cesar Neto publica esta coluna diária de política na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. O site
www.cesarneto.com recebeu Medalha Anchieta na Câmara paulistana e Colar de Honra ao Mérito na ALESP. Twitter @CesarNetoReal e Email cesar@cesarneto.com
+
CÂMARA (SP)
Em 2020 não são candidatos à reeleição os vereadores Claudinho de Souza (PSDB), Celso Jatene (PL), Patrícia Bezerra
(PSDB) e Ricardo Nunes (MDB), escolhido pra ser vice na chapa por reeleição do prefeito Bruno Covas (PSDB). Seguiremos
publicando as candidaturas à reeleição
+
PREFEITURA (SP)
... Alguns veteranos marketeiros dos demais candidatos à prefeitura de São Paulo comentam que tá difícil derrubar o Bruno
Covas, especialmente porque ele transformou sua imagem, seus
gestos e suas falas num produto político que não debate, apenas
rebate com números e fatos
+
ASSEMBLEIA (SP)
Deputada Marta Costa (PSD do Kassab) ficou emocionada
no aniversário do pai - José Wellington (Assembleia de Deus). É
que o Bolsonaro reafirmou que seu próximo indicado ao Supremo será mesmo um pastor evangélico (com o caráter do veterano dirigente do ministério Belém)
+
GOVERNO (SP)
Enquanto a vacina chinesa não vem pra São Paulo e daí pro
Brasil (parceria com o Butantã), João Doria segue conversando
com várias lideranças e dirigentes de partidos que - com o seu
PSDB ‘liberal de centro’ - que formar uma chapa poderosa pra
2022 : o DEM (ex-PFL), o MDB etc ...
+
CONGRESSO (BR)
Vira e mexe, principalmente paulistas e mineiros comentam
que se o agora ex-governador (SP) Alckmin tivesse saído candidato ao Senado, não só estaria eleito como agora sim seria o candidato pra - com o DEM (ex-PFL) e o MDB (ainda do Temer)
enfrentar o Bolsonarismo em 2022
+
PRESIDÊNCIA (BR)
Conforme antecipamos, o apoio do Bolsonaro ao Russomanno na eleição pra prefeitura paulistana era certo e líquido num 2º
turno. Não precisou esperar, porque após o candidato do REPUBLICANOS (ex-PRB) sinalizar que estará com o Presidente na
sua tentativa de reeleição em 2022
+
PARTIDOS
O desespero do PT (ainda do Lulismo) é tamanho nesta eleição pra prefeitura de São Paulo, que até um dos históricos - este
sim preso político no final dos anos 1960) como o ex-vereador e
ex-deputado na ALESP Adriano Diogo tá ajudando na tentativa de
reeleição de um vereador ...
+
POLÍTICOS
... que até 2016 não precisaria de ninguém pra se eleger até
mesmo presidente da Mesa Diretora. O candidato Jilmar Tatto com 2 irmãos vereadores (Arselino e Jair) - pode entrar pra História como o candidato mais rejeitado da história do PT. Nem o
Suplicy tem muito a fazer
+
HISTÓRIAS
O 1º candidato à prefeitura de São Paulo pelo PSDB - em
1988 - foi o depois governador paulista, prefeito paulistano e
senador José Serra. Oriundo do PMDB (que voltou a ser MDB),
em 2020 Serra tá numa situação bem difícil (acusado de crimes
financeiros). Tá com 78 anos

cesar@cesarneto.com
Jornal

O DIA

Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 12
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822
Periodicidade: Diária
Exemplar do dia: R$ 3,50
Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

S. Paulo

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil
Publicidade Legal
Balanços, Atas e
Convocações
R. Albion, 229 - Cj. 113 Lapa
Telefone: 3832-4488

E-mail: contato@jornalodiasp.com.br
Site: www.jornalodiasp.com.br

Ao longo desta semana, o
evento Virada Sustentável promove uma série de intervenções
na capital paulista para chamar a
atenção sobre os 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável
(ODS). Parte da programação
também acontecerá online neste ano, devido à pandemia do
novo coronavírus.
Os ODS são uma agenda assinada por 190 países, no âm-

bito da Organização das Nações Unidas, que busca pautar
ações de governos e da sociedade civil em prol da erradicação da pobreza, redução da desigualdade e proteção do meio
ambiente.
Até 16 de outubro, seis estações de metrô vão receber
pontos de coleta de aparelhos
eletroeletrônicos e pilhas como
parte da campanha Eletrônico

Não é Lixo. A ação ocorre nas
estações Vila Prudente, Clínicas,
Barra Funda, Sé, Tucuruvi e Jabaquara, abrangendo as linhas
Verde, Azul e Vermelha.
De 10 a 12 de outubro, a Vj
Elka fará projeções com diversas técnicas no Edifício Anchieta, na esquina da Avenida Paulista com a Rua da Consolação.
As animações que combinam
estêncil, motion design e lette-

ring, e mapping 3D, fazem referência à economia circular e à
necessidade de reaproveitamento de materiais.
Na página da Virada Sustentável na internet, o artista Peri
Pane vai passar sete dias usando
uma capa de plástico transparente com 43 bolsos, onde deixará
todos os resíduos descartáveis
produzidos ao longo da semana.
(Agência Brasil)

Profissionais da cultura têm
até dia 15 para se cadastrar na
renda básica emergencial
O prazo para o cadastramento de profissionais da cultura feito pela Secretaria de Cultura e
Economia Criativa de São Paulo
para o pagamento da renda básica emergencial prevista na Lei
14.017/20, a chamada Lei Aldir
Blanc, termina no dia 15 de outubro. O Governo do Estado vai
destinar até R$ 189,15 milhões
para a renda básica, que poderá
beneficiar cerca de 63 mil profissionais da cultura com R$ 3
mil cada um. Os recursos são
oriundos do Governo Federal.
O cadastro de profissionais
para o recebimento da renda básica deve ser feito online por
meio
do
site:
www.dadosculturais.sp.gov.br.

Ele está adaptado às exigências
da Lei 14.017/20 e do respectivo decreto de regulamentação
editado pelo Governo Federal.
“O setor cultural é muito
importante para a economia de
São Paulo, com 3,9% do PIB estadual e 1,5 milhão de empregos”, afirma Sérgio Sá Leitão,
Secretário de Cultura e Economia Criativa. “Foi, porém, um dos
setores mais impactados pela crise gerada pela pandemia. O investimento do Governo Federal em
parceria com estados e municípios, por meio da Lei 14.017/20,
é fundamental para mitigar a crise e acelerar a recuperação.”
Podem solicitar a renda básica profissionais que tenham

atuado em áreas artísticas nos 24
meses anteriores à data da publicação da lei, o que deve ser comprovado de forma documental
ou autodeclaratória; e que não
tenham emprego formal ativo,
que não tenham renda familiar
mensal per capita superior a
meio salário-mínimo ou renda
familiar mensal total maior do
que três salários mínimos, que
não recebam benefício previdenciário, assistencial, seguro-desemprego ou verba de programa
de transferência de renda federal, à exceção do Programa Bolsa Família, que não tenham recebido, no ano de 2018, rendimentos tributáveis acima de R$
28.559,70, e que não sejam be-

neficiários do auxílio emergencial previsto na Lei nº 13.982,
de 2 de abril de 2020. A lei determina ainda que a mulher provedora de família monoparental
deve receber o valor dobrado.
Caso haja sobra na renda básica, os recursos serão realocados
para os 25 editais do ProAC Expresso LAB, que também estão abertos
para inscrições até o dia 3/11 no end
e
r
e
ç
o
:
www.proacexpressoaldirblanc.org.br.
Ao todo, o programa deve apoiar a
realização e premiar 1,7 mil projetos e profissionais do setor cultural
de todas as regiões de São Paulo,
gerando cerca de 22,7 mil postos de
trabalho e um impacto econômico
estimado em R$ 113 milhões.

Território paulista registra 36,4 mil
óbitos e 1,01 milhão casos de coronavírus
Na terça-feira (6), o Estado de São Paulo registra
36.490 óbitos e 1.010.839 casos confirmados do novo coronavírus. Entre o total de casos diagnosticados de COVID19, 888.042 pessoas estão recuperadas, sendo que 111.003
foram internadas e tiveram alta
hospitalar.
As taxas de ocupação dos
leitos de UTI são de 41,9% na
Grande São Paulo e 43,3% no
Estado. O número de pacientes internados é de 8.848, sendo 4.940 em enfermaria e
3.908 em unidades de terapia
intensiva, conforme dados das
11h de terça (6).
Hoje, os 645 municípios
têm pelo menos uma pessoa
infectada, sendo 576 com um

ou mais óbitos. A relação de
casos e óbitos confirmados
por cidade pode ser consultada
em:
www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.
Perfil da mortalidade
Entre as vítimas fatais estão 21.039 homens e 15.451
mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes
com 60 anos ou mais, totalizando 76,3% das mortes.
Observando faixas etárias,
nota-se que a mortalidade é
maior entre 70 e 79 anos
(9.350), seguida pelas faixas
de 60 a 69 anos (8.575) e 80
e 89 anos (7.469). Entre as demais faixas estão os: menores
de 10 anos (42), 10 a 19 anos

(66), 20 a 29 anos (305), 30 a
39 anos (1.028), 40 a 49 anos
(2.405), 50 a 59 anos (4.816)
e maiores de 90 anos (2.434).
Os principais fatores de
risco associados à mortalidade são cardiopatia (59,6%
dos óbitos), diabetes mellitus (43,2%), doenças neurológicas (10,9%) e renal
(9,6%),
pneumopatia
(8,3%). Outros fatores
identificados são obesidade
(7,9%), imunodepressão
(5,5%), asma (3%), doenças
hepáticas (2,1%) e hematológica (1,7%), Síndrome de
Down (0,5%), puerpério
(0,1%) e gestação (0,1%).
Esses fatores de risco foram
identificados em 29.294
pessoas que faleceram por

COVID-19 (80,3%).
Perfil dos casos
Entre as pessoas que já
tiveram confirmação para o
novo coronavírus estão
471.214 homens e 533.502
mulheres. Não consta informação de sexo para 6.123 casos.
A faixa etária que mais concentra casos é a de 30 a 39
anos (238.481), seguida pela
faixa de 40 a 49 (209.023). As
demais faixas são: menores de
10 anos (25.097), 10 a 19
(47.801), 20 a 29 (170.229),
50 a 59 (152.008), 60 a 69
(92.096), 70 a 79 (46.815),
80 a 89 (22.313) e maiores de
90 (6.446). Não consta faixa
etária para outros 530 casos.

Procon encontra diferença de até
190% em preço de brinquedos em SP
Na semana que antecede o
Dia das Crianças, a Fundação
Procon-SP pesquisou preços de
brinquedos em sites de cinco
grandes lojas do país.
Na pesquisa, o Procon encontrou um mesmo brinquedo
custando até 190% mais caro
em uma loja do que em outra. O
produto com a maior variação de
preço foi uma massinha de modelar com molde de frutas. O
preço variava de R$ 18,99 na loja
mais barata a até R$ 55,00 na
loja mais cara, entre os sites pesquisados pelo Procon.
Já uma mesma boneca em
vinil, acompanhada por um urso
também em vinil, podia ter seu
custo variando entre R$ 49,99 e

R$ 99,99. A diferença de preço
pode ser encontrada no site da
mesma loja, já que, elas costumam atender a diversos fornecedores.
Por causa da pandemia do
novo coronavírus, a pesquisa do
Procon foi realizada pela internet, em sites de compras. A pesquisa foi feita em cinco sites
(Americanas, Carrefour, Extra,
Magazine Luiza e Ri Happy),
entre os dias 29 e 30 de setembro, e foram coletados preços
de bonecas e bonecos, jogos e
massas de modelar.
Dicas do Procon
Com a diferença que pode ter
o preço de um mesmo produto,

o Procon orienta ao consumidor para que, antes de comprar
um brinquedo, ele faça uma
pesquisa criteriosa nos sites
de lojas, levando em conta
também o preço do frete.
Outra orientação do Procon é para que o consumidor
verifique se o produto tem
certificação do Inmetro, o que
indica se o produto foi fabricado e comercializado de
acordo com as normas técnicas. Também é importante verificar as formas de pagamento, priorizando o pagamento à
vista para evitar o parcelamento com juros.
Outra dica importante do
Procon é para que o consumi-

dor, antes de finalizar a compra, verifique se o site é seguro e como funciona a política de troca do produto. Antes de finalizar a compra, também se deve verificar com
atenção se o seu endereço
está correto.
O órgão alerta ainda para
que o consumidor prefira
compras em lojas que informem o seu CNPJ e que tenham
um endereço físico e telefone para contato.
Nas compras pela internet,
o consumidor tem o direito de
se arrepender e cancelar a
compra em até sete dias após
a compra ou recebimento do
produto. (Agência Brasil)

Operação São Paulo Mais Seguro
apreende 87 quilos de drogas
e detém 172 pessoas
Na terça-feira (6), a Polícia Militar divulgou o balanço
da Operação São Paulo Mais
Seguro, desencadeada na segunda (5) em todo o estado
com a finalidade de garantir a
continuidade da redução dos
indicadores criminais, aumentando a presença ostensiva para

melhorar a percepção de segurança das pessoas e combater
o crime.
Com a mobilização de
16.188 policiais militares e o
emprego de 7.189 viaturas e
11 helicópteros, as atividades
foram distribuídas em 1.129
pontos estratégicos apontados

pelo serviço de inteligência da
PM, para sufocar possíveis
ações de criminosos.
A ação resultou em
19.004 abordagens, sendo
116 pessoas presas e/ou apreendidas e 56 foragidos capt u r a d o s . Também houve a
apreensão de 87,1 quilos de

drogas e 15 armas de fogo.
Durante a operação 10.314
veículos foram vistoriados,
sendo 39 motoristas autuados
por consumo de álcool, recusa ao teste do bafômetro e embriaguez ao volante. A PM também recuperou 13 veículos
produtos de roubo ou furto.

Lembre sempre de lavar as mãos
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Captação da poupança bate
recorde para meses de setembro
Aplicação financeira mais
tradicional dos brasileiros, a caderneta de poupança voltou a
atrair o interesse em meio à pandemia provocada pelo novo coronavírus (covid-19). No mês
passado, os investidores depositaram R$ 13,22 bilhões a mais
do que retiraram da aplicação,
informou nesta terça-feira (6) o
Banco Central. A captação líquida é 51% maior que a de setembro do ano passado, quando os
brasileiros tinham depositado
R$ 8,72 bilhões a mais do que
tinham sacado.
O resultado de setembro é o
maior já registrado para o mês
desde o início da série histórica, em 1995, e agora a poupança
acumula entrada líquida de R$
137,21 bilhões nos nove primeiros meses do ano.
A aplicação começou o ano
no vermelho. Em janeiro e fevereiro, os brasileiros retiraram

R$ 15,93 bilhões a mais do que
depositaram. A situação começou a mudar em março, com o
início da pandemia da covid-19,
quando os depósitos passaram a
superar os saques.
O interesse dos brasileiros
na poupança se mantém apesar
da recuperação da bolsa de valores nos últimos meses. Nos
dois primeiros meses da pandemia, as turbulências no mercado financeiro fizeram investidores migrar para a caderneta. As
oscilações do Tesouro Direto
em setembro também ajudaram
a atrair investidores para a segurança da caderneta, mesmo o
rendimento sendo menor.
Com rendimento de 70% da
Taxa Selic (juros básicos da economia), a poupança atraiu mais
recursos mesmo com os juros
básicos em queda. Com as recentes reduções na taxa Selic, o
investimento está rendendo

igual ou menos que a inflação.
Nos 12 meses terminados
em setembro, a aplicação rendeu 2,67%, segundo o Banco
Central. No mesmo período, o
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo-15 (IPCA15), que serve como prévia da
inflação oficial, atingiu 2,65%.
O IPCA cheio de setembro será
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) no próximo dia 9.
Para este ano, o boletim Focus, pesquisa com instituições
financeiras divulgadas pelo Banco Central, prevê inflação oficial de 2,12% pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA). Com a atual fórmula, a
poupança renderia 1,4% este
ano, caso a Selic de 2% ao ano
estivesse em vigor desde o início do ano. No entanto, como a
taxa foi sendo reduzida ao longo dos últimos meses, o rendi-

mento acumulado será um pouco maior.
Até 2014, os brasileiros depositaram mais do que retiraram
da poupança. Naquele ano, as
captações líquidas chegaram a
R$ 24 bilhões. Com o início da
recessão econômica, em 2015,
os investidores passaram a retirar dinheiro da caderneta para
cobrir dívidas, em um cenário de
queda da renda e de aumento de
desemprego.
Em 2015, R$ 53,57 bilhões
foram sacados da poupança, a
maior retirada líquida da história. Em 2016, os saques superaram os depósitos em R$ 40,7
bilhões. A tendência inverteu-se
em 2017, quando as captações
excederam as retiradas em R$
17,12 bilhões, e em 2018, com
captação líquida de R$ 38,26
bilhões. Em 2019, a poupança
registrou captação líquida de R$
13,23 bilhões. (Agência Brasil)

Consumo de bens industriais
cresce 5,9% em agosto
A demanda por bens industriais no Brasil cresceu 5,9% em
agosto, na comparação com julho, segundo dados divulgados
na terça-feira (6) pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Quando a base de comparação é agosto do ano passado, porém, é constatada uma queda de 7,6% na demanda por bens
industriais.

A pesquisa considera tanto
os bens produzidos no país quanto os importados.
Em agosto, a alta da demanda por bens industriais de outros
países foi de 9,8% na comparação com julho, uma expansão
maior que a da demanda por bens
industriais nacionais, de 3,1%.
Segundo o Ipea, a demanda
por bens de capital teve recuo de

0,2% ante julho, o que demonstra estagnação dessa categoria.
Já os bens intermediários tiveram alta de 5,7%, e os bens de
consumo duráveis, de 14,2%.
Quando analisados os 22
segmentos da indústria na comparação com julho, houve aumento da demanda em 15, com
destaque para veículos (18,6%)
e metalurgia (12,3%). Já em re-

lação a agosto de 2019, houve
uma queda generalizada, com
apenas três segmentos em alta,
e, entre eles, o de bebidas.
No período de 12 meses encerrado em agosto, o consumo
aparente de bens industriais teve
uma queda de 5,9%. Já no trimestre encerrado em agosto,
houve avanço de 5,5%. (Agencia
Brasil)

Faturamento da indústria supera
período pré-pandemia, diz CNI
O faturamento real da indústria da transformação ultrapassou o patamar pré-pandemia do
início do ano, e a atividade
industrial se manteve em
crescimento em agosto. As
informações são da pesquisa
Indicadores Industriais, divulgada na terça-feira (6)
pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI).
Segundo o levantamento, o
faturamento aumentou 2,3% na
comparação com julho e 37,8%
em relação a abril, mês auge da
crise no setor provocada pela
pandemia de covid-19. Ainda
assim, segundo a entidade, devido à forte queda de março e
abril, no acumulado do ano, o

valor se encontra 3,9% abaixo
do registrado no mesmo período de 2019.
Agosto foi o primeiro mês
de crescimento do emprego
industrial em 2020, com alta de
1,9%. Segundo a CNI, com
esse desempenho, o nível de
emprego já se encontra próximo ao patamar pré-crise. As
horas trabalhadas aumentaram
2,9% entre julho e agosto e
acumulam um crescimento de
25,1% em relação a abril. Nesse caso, ainda não retornou ao
patamar pré-crise.
A avaliação da entidade é que
os números reforçam a percepção de recuperação em V da atividade industrial, que veio acom-

panhada pelo crescimento do
emprego, o que sugere maior
confiança do empresário. Recuperação em V é um termo usado
por economistas para relatar uma
retomada intensa depois de uma
queda vertiginosa na atividade
econômica.
A Utilização da Capacidade
Instalada (UCI) de agosto alcançou 78,1% e se encontra
0,8 ponto percentual abaixo
do percentual de fevereiro
deste ano. Além disso, a massa salarial registrou aumento
de 4,5% em agosto, na comparação com julho. Para a
CNI, o crescimento mais que
compensou a queda do mês
anterior, mas o indicador ain-

da está distante do patamar
pré-pandemia e algumas empresas ainda estão adotando suspensão de contrato ou redução de
jornada de trabalho.
De acordo com a pesquisa,
acompanhando o movimento da
massa salarial, o rendimento
médio real pago aos trabalhadores cresceu 2,8% em agosto na
comparação com julho, após
ajuste sazonal. Nesse caso, o
rendimento médio também é
afetado pelos acordos de redução de jornada ou suspensão de
contrato, e se encontra distante
da realidade pré-pandemia. Na
comparação com agosto de
2019, a queda é de 2,2%. (Agencia Brasil)

Auxílio emergencial: Caixa libera
parcela para nascidos em junho
A Caixa Econômica Federal
liberou na terça-feira (6) os saques e transferências de parcelas
do auxílio emergencial para 3,9
milhões de pessoas nascidas em
junho. Esses beneficiários, que
não fazem parte do Bolsa Família, tiveram o dinheiro creditado
na poupança social digital no dia
16 de setembro. Foram pagos, na
ocasião, R$ 2,5 bilhões para esse
público, no ciclo 2 de pagamentos do programa.
Os saques em dinheiro podem ser feitos nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou
mesmo nas agências. A Caixa
reforça que não é preciso madrugar nas filas à espera de atendimento. Todas as pessoas que

comparecerem, de segunda a
sexta, das 8h às 13h, serão atendidas no mesmo dia.
Além disso, ainda é possível
movimentar os recursos pelo
aplicativo Caixa Tem. Com ele
é possível pagar boletos e fazer
compras na internet e nas maquininhas em diversos estabelecimentos comerciais.
Para o saque em espécie, é
preciso fazer o login no aplicativo Caixa Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar
código de saque”. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para
visualizar o código de saque na
tela do celular, com validade de
uma hora. Esse código deve ser
utilizado para a retirada do di-

nheiro.
O calendário de pagamentos
do auxílio emergencial é organizado em ciclos de crédito em
conta poupança social digital e
de saque em espécie. Os beneficiários recebem a parcela a
que têm direito no período, de
acordo com o mês de nascimento. Para os beneficiários nascidos em julho, os saques e transferências serão liberados a partir de quinta-feira (8).
No ciclo 2 do auxílio emergencial, mais três públicos foram incluídos: trabalhadores que
fizeram o cadastro nas agências
dos Correios entre 2 de junho e
8 de julho; trabalhadores que fizeram a contestação pelo site da

Caixa ou App Caixa Auxílio
Emergencial de 3 de julho a 16
de agosto e foram considerados
elegíveis; beneficiários que tenham recebido a primeira parcela em meses anteriores, mas que
tiveram o benefício reavaliado
em agosto.
Aqueles que tiveram os pagamentos retidos vão receber
todas as parcelas a que têm direito de uma só vez, dentro do
ciclo 2. Já os trabalhadores que
optaram por realizar o cadastro
nos Correios e aqueles que contestaram vão receber a primeira
parcela dentro do ciclo 2. As
parcelas P2 e P3 serão pagas no
ciclo 3 e as parcelas P4 e P5, no
ciclo 4. (Agencia Brasil)

Empresas estrangeiras podem participar
das licitações no Comprasnet
A partir deste mês, as empresas estrangeiras podem participar
de licitações públicas nacionais.
Depois de dois adiamentos, começou a valer em neste mês a
simplificação da participação de
empresas estrangeiras nas licitações públicas nacionais. As companhias de outros países também
podem participar das concorrências no sistema Comprasnet.
De acordo com instrução
normativa publicada no fim da
semana passada, as empresas
estrangeiras deverão abrir um
Cadastro Nacional Pessoa Jurídica (CNPJ) no Brasil somente
a partir da assinatura do contrato, não antes da licitação. Dessa
forma, os fornecedores estrangeiros podem participar livre-

mente das concorrências, só
precisando constituir representante legal no país na execução
do contrato.
Para participar de uma licitação pública nacional, a única
exigência será a inclusão da empresa estrangeira no Sistema de
Cadastramento Unificado de
Fornecedores (Sicaf). No entanto, segundo o Ministério da Economia, a simplificação não traz
riscos em caso de descumprimento do contrato porque a empresa, ao constituir CNPJ no
momento da assinatura, está passível de responder a processos
administrativos e judiciários.
Previstas para entrar em vigor em maio, as regras simplificadas foram adiadas por causa da

pandemia do novo coronavírus.
Inicialmente, as medidas foram
postergadas para agosto. Em seguida, passaram para outubro.
Segundo a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia,
o sistema de compras emergenciais com dispensa de licitação
que entrou em vigor em fevereiro exigiu a readequação dos esforços da equipe do ministério
e do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).
A desburocratização da participação de empresas estrangeiras em licitações integra os
esforços do Brasil para aderir ao
Acordo de Compras Públicas
(GPA, na sigla em inglês) da Organização Mundial do Comércio
(OMC). Com 48 países integran-

tes até agora, o GPA tem como
objetivo promover a abertura
mútua das compras governamentais (realizadas pelo setor público), sem distinção de origem,
imposição de barreiras para
itens importados ou margem de
preferência para produtos domésticos.
Além de ter o potencial de
ampliar o acesso de empresas
brasileiras a um mercado que
movimenta US5 1,7 trilhão por
ano, o acordo resulta em economia para o governo brasileiro. Segundo o Ministério da Economia,
a entrada de empresas estrangeiras nas licitações nacionais amplia
a concorrência e elimina práticas
comerciais como a formação de
cartéis. (Agencia Brasil)

China debate com
OMS uso global de
suas vacinas contra
covid-19
A China está negociando uma avaliação da Organização Mundial da Saúde (OMS) de suas vacinas contra Covid-19 produzidas
localmente, um passo para disponibilizá-las para uso global, disse Socorro Escalante, coordenadora de remédios essenciais e
tecnologias de saúde da OMS para a região do Pacífico
Ocidental na terça-feira.
Centenas de milhares de trabalhadores essenciais e outros
grupos considerados de alto risco da China receberam vacinas
desenvolvidas localmente mesmo antes de os testes clínicos terem sido finalizados, o que despertou temores de segurança entre especialistas.
Socorro disse, em uma coletiva de imprensa virtual, que a
China realizou conversas preliminares com a OMS para incluir
suas vacinas em uma lista de uso emergencial.
O procedimento de inclusão na lista de uso emergencial da
OMS permite que vacinas e tratamentos ainda sem licença sejam
avaliados para acelerar sua disponibilidade em emergências de
saúde pública. A medida ajuda os países-membros da entidade e
agências de compra da Organização das Nações Unidas (ONU) a
determinarem a aceitabilidade das vacinas.
“Potencialmente, através do uso desta listagem de uso emergencial, a qualidade, a segurança e a eficiência destas vacinas
poderiam ser analisadas e depois serem disponibilizado para
nossos licenciados”, disse Escalante.
A China tem ao menos quatro vacinas experimentais no estágio final dos testes clínicos. Duas são desenvolvidas pela China
National Biotec Group (CNBG), que tem apoio estatal, e as outra duas são da Sinovac Biotech e da CanSino Biologics, respectivamente.
Elas estão sendo testadas em países como Paquistão, Indonésia, Brasil, Rússia e Emirados Árabes Unidos. (Agência Brasil)

UE analisa vacina contra
Covid-19 da PfizerBioNTech em tempo real
A agência reguladora de saúde europeia está analisando uma
vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech em tempo real, dias depois de iniciar um processo de avaliação semelhante da vacina da AstraZeneca.
A Agência Europeia de Remédios (EMA) disse na terça-feira
(6) que seu comitê de remédios para humanos está avaliando o
primeiro lote de dados sobre a vacina, e que continuará a fazê-lo
até que surjam dados suficientes para uma decisão final.
Pfizer e BioNTech disseram, em um comunicado conjunto,
que o início da avaliação se baseia em dados de laboratório e de
testes com animais, além de testes iniciais como humanos, e
que continuam conversando para enviar dados à medida que eles
surgem.
A EMA está usando “revisões contínuas” para acelerar as avaliações de vacinas durante a pandemia, estudando dados à medida
que são apresentados, ao invés de esperar que todos os informes
sejam disponibilizados juntamente com uma solicitação formal.
Doença mata mais de um milhão
Na semana passada, a agência começou a avaliar a vacina da
AstraZeneca e da Universidade de Oxford, batizada de AZD1222
ou ChAdOx1 nCoV-19, o que aumenta as chances de a vacina
britânica se tornar a primeira a ser aprovada na região para o combate à doença, que já matou mais de um milhão de pessoas em
todo o mundo.
Enquanto a AZD1222 usa uma versão atenuada de um vírus
de gripe de chimpanzé comum para criar imunidade contra a covid-19, a vacina da Pfizer e da BioNTech, chamada BNT162b2,
usa ácido ribonucleico, um mensageiro químico que contém instruções para a fabricação de proteínas.
Quando injetada em humanos, a BNT162b2 instrui as células
a fabricarem proteínas que imitam a superfície exterior do novo
coronavírus, que o corpo reconhece como um invasor, preparando uma reação imunológica. Atualmente, a vacina da Pfizer está
sendo avaliada em estudos de estágio avançado nos Estados Unidos, Brasil, África do Sul e Argentina. (Agência Brasil)

Inflação para família
com renda mais baixa
sobe para 0,89%
em setembro
O Índice de Preços ao Consumidor – Classe 1 (IPC-C1),
que mede a variação da cesta de
compras para famílias brasileiras com renda até 2,5 salários
mínimos, registrou inflação de
0,89% em setembro deste ano,
taxa superior ao 0,55% observado em agosto. De acordo a Fundação Getulio Vargas (FGV), o
IPC-C1 acumula taxas de inflação de 3,13% no ano e de 4,54%
em 12 meses.
As taxas de inflação do IPCC1 ficaram acima daquelas medidas pelo Índice de Preços ao
Consumidor – Brasil (IPC-BR),
que mede a variação das cestas
de compras de todas as faixas de
renda. O IPC-BR teve taxas de
0,82% em setembro e de 3,62%
em 12 meses.

A alta da inflação de agosto
para setembro do IPC-C1 foi
puxada por três das oito classes de despesa, com destaque
para alimentação (que subiu
de 0,76% em agosto para
2,23% em setembro). As outras altas foram observadas
nos grupos, educação, leitura
e recreação (de 0,09% para
2,44%) e vestuário (de -0,42%
para 0,12%).
Por outro lado, cinco grupos
tiveram queda na taxa: saúde e
cuidados pessoais (de 0,61% em
agosto para 0,10% em setembro), despesas diversas (de
0,58% para 0,26%), habitação
(de 0,61% para 0,54%), comunicação (de 0,12% para 0,04%)
e transportes (de 0,68% para
0,61%). (Agencia Brasil)
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Câmara cancela sessão após
obstrução de partidos
É discriminatória
demissão de
empregada com
câncer de mama,
decide TST
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) entendeu ser discriminatória a dispensa de empregada diagnosticada com
câncer da mama, caso a empresa não consiga comprovar algum outro motivo legítimo para
a demissão.
A decisão foi tomada pela
Subseção I Especializada em
Dissídios Individuais, composta por 14 ministros e responsável por unificar a jurisprudência do TST em relação a casos
semelhantes.
No caso concreto, o colegiado decidiu que uma empresa
do setor de construção em São
Paulo deve pagar indenização
de R$ 50 mil a uma funcionária
demitida em 2012. Segundo a
assessoria do TST, a empresa
também foi obrigada a manter o
plano de saúde dela até o fim
do tratamento.
Em novembro de 2012, a
funcionária comunicou a seu
superior ter sido diagnosticada
com neoplasia maligna na mama.
Ela se afastou para se submeter
a uma cirurgia e realizar tratamento. Contudo, após o fim de sua
licença previdenciária, ao invés
de retomar suas atividades, a
empregada foi tendo suas funções esvaziadas, até ser demitida
em novembro de 2013.

Ela acionou a primeira instância da Justiça do Trabalho,
que reconheceu a natureza discriminatória da demissão, mas
a Oitava Turma do próprio TST
depois reverteu a decisão. A
turma atendeu a recurso da empresa e entendeu que o câncer
não teria natureza “contagiosa
e estigmatizante” por si só, motivo pelo qual caberia à empregada comprovar a discriminação.
A Subseção I Especializada
em Dissídios Individuais, no
entanto, voltou a dar ganho de
causa à empregada e estabeleceu o entendimento contrário,
de que, no caso de portadores
de neoplasia maligna, cabe às
empresas provarem que a demissão não foi discriminatória.
O colegiado reforçou a interpretação de que o câncer se
enquadra na Súmula 443 do
TST, segundo a qual a despedida de empregado é, a princípio, sempre considerada discriminatória se ele for portador de
“doença grave que suscite estigma ou preconceito”. A jurisprudência nesse sentido foi
uniformizada no ano passado,
no julgamento em que o TST
reverteu a demissão de um portador de câncer de próstata.
(Agencia Brasil)

Justiça de MG nega
bloqueio de
R$ 26 bilhões da Vale
O juiz Elton Pupo Nogueira,
da 2ª Vara da Fazenda Estadual
de Belo Horizonte, negou na terça-feira (6) um pedido de bloqueio de cerca de R$ 26,7 bilhões
da mineradora Vale em função
dos danos causados pela tragédia de Brumadinho (MG).
O pedido havia sido feito por
Ministério Público Federal e de
Minas Gerais, Advocacia-Geral
da União (AGU) e Defensoria
Pública da União e de Minas Gerais.
Os órgãos alegam ter havido
prejuízo superior a R$ 45 bilhões
com o rompimento da barragem
da mina do córrego do Feijão, em
Brumadinho, em janeiro de 2019.
A tragédia deixou 270 mortos, 11
desaparecidos e um rastro de
destruição.
Para as instituições, as ações
civis públicas que tramitam na
Justiça contra a mineradora encontram-se fragilizadas por falta
de garantias, motivo pelo qual o
bloqueio se justificaria.
O magistrado, contudo, en-

tendeu não haver motivos para
novo bloqueio, pois a seu ver a
empresa “tem cooperado ativamente e despendido esforços e
recursos em dinheiro na reparação de todos os danos identificados no decorrer do processo
judicial”.
A Vale “já custeou novos
meios de fornecimento de água
para a cidade de Pará de Minas e
a Região Metropolitana de Belo
Horizonte, e, acertadamente, injetou cerca de um bilhão de reais
na economia da região de Brumadinho mediante correto e acertado pagamento emergencial a
mais de cem mil pessoas”, acrescentou o juiz.
Ele destacou ainda que, em
janeiro de 2019, a Justiça mineira já determinou um bloqueio de R$ 11 bilhões da empresa e que ainda há valores
em garantias líquidas à disposição da Justiça.
Uma audiência de conciliação
entre as partes foi marcada para
22 de outubro. (Agencia Brasil)

A Câmara dos Deputados
cancelou a sessão de votações
da tarde de terça-feira (6) após
obstrução de vários partidos.
O primeiro item da pauta era a
Medida Provisória 993/20, que
permite a prorrogação pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), até o dia 28 de julho de
2023, de 27 contratos de pessoal por tempo determinado.
Não há outra sessão de votação marcada para esta semana
na Casa.

No início da tarde, líderes
de siglas da oposição anunciaram a obstrução da pauta de
votação até que seja pautada a
Medida Provisória 1000/20, que
prorroga o auxílio emergencial
até dezembro com o valor de
R$ 300 mensais. A oposição tem
articulado para que o governo
mantenha o valor de R$ 600 até
o final do ano.
"Estamos entrando em obstrução política. O governo faz
de tudo para deixar a medida
provisória caducar porque ela

já está com seus efeitos sendo
realizados. O governo não quer
votar a medida provisória. Não
aceitaremos votar nada se não
entrar em pauta a MP 1000, do
auxílio emergencial, em respeito ao país", disse o líder da minoria, José Guimarães (PT-CE).
Comissão Mista
Partidos da base aliada
também integraram a obstrução
aos trabalhos do plenário por
não ter sido instalada a Comissão Mista de Orçamento

(CMO) nesta terça-feira. A instalação já havia sido adiada na
semana passada em busca de
um acordo sobre a distribuição
de vagas entre os deputados,
a pedido de líderes partidários
da Câmara.
Ainda não há data para a
eleição do presidente do colegiado e para a indicação dos
relatores dos projetos da Lei
de Diretrizes Orçamentárias
(PLN 9/2020) e da Lei Orçamentária Anual (PLN 28/2020).
(Agência Brasil)

Associação de tribunais de contas
apoia campanha contra evasão escolar
A Associação dos Membros
dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e o Instituto Rui Barbosa (IRB), por meio do Comitê
Técnico de Educação do IRB
(CTE-IRB), aderiram à campanha
Fora da escola não pode, desenvolvida pelo Fundo das Nações
Unidas para a Infância (Unicef)
em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação (Undime) e o Colegiado Nacional de Gestores Muni-

cipais de Assistência Social
(Congemas).
O acordo prevê ações de colaboração voltadas à capacitação, ao monitoramento, ao engajamento e à mobilização dos gestores públicos municipais, distritais e estaduais e outros agentes
para enfrentamento da exclusão
escolar e da cultura do fracasso
escolar na educação básica.
Segundo a Atricon, a campanha disponibiliza materiais com ori-

entação para ajudar o trabalho de
mobilização e de engajamento das
escolas, das famílias, da gestão
pública e da mídia. A ideia é ajudar
os municípios e estados a montarem suas próprias campanhas de
comunicação para o enfrentamento do abandono e evasão escolar.
Entre os conteúdos disponibilizados está o Guia Busca Ativa Escolar em Crises e Emergências. A publicação apresenta uma
série de orientações e recomen-

dações para enfrentamento do
tema. Para acessar o material basta acessar a página da campanha.
Outro material disponível é
um guia para uso de uma ferramenta de acompanhamento da
frequência escolar, utilizada para
ajudar os gestores no acompanhamento da situação nas redes
municipais e estaduais e assim
tomar decisões rápidas a fim de
prevenir o abandono escolar.
(Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
VRRF PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ 29.955.714/0001-35
- NIRE. 35.235.201.064 - Convocação de Reunião Extraordinária - Renata Sandoli Berçot, RG 30.369.865-2 SSP/
SP e CPF 299.756.718-10; Fernanda Sandoli Silva, RG
30.369.866 SSP/SP e CPF 316.886.188-05, e Raphael Sandoli Silva, RG 30.369.871 SSP/SP e CPF 419.792.898-08.
No uso de suas atribuições, Convocam a sócia Vanessa Del
Bel Belluz, RG 24.725.351 SSP/SP e CPF 213.072.138-98,
para a Reunião Extraordinária, a ser realizada na Rua Guapiaçu, 312, Vila Clementino, São Paulo/SP, no dia 27 de Outubro de 2020, às 10h, a ﬁm de tratarem da seguinte ordem
do dia: (a) dissolução da sociedade, em conformidade com a
legislação vigente. São Paulo, 06/10/2020. Renata Sandoli
Berçot, Fernanda Sandoli Silva. Raphael Sandoli Silva

Leilão de Arte - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica que
será realizado o leilão de arte 16158
nos dias 24/09 às 19 h , 01/10 às
17 h e 10/10 às 13 h.
www.gmleiloes.com.br - Alameda
Piratinins 628 SP/SP (11) 944350642 diretoria@gmleiloes.com

GAIA SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº: 07.587.384/0001-30
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 123ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A.
A Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, nos termos da Cláusula 13.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 123ª Série da 4ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Emissora,
ﬁrmado em 18/dezembro/19 (“Termo de Securitização”), pela Emissora e Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), convoca os Srs. titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários em circulação
(“Titulares de CRI” e “CRI”, respectivamente), a reunirem-se em assembleia geral de Titulares de CRI (“Assembleia”), a
realizar-se em segunda convocação no dia 20 de outubro de 2020, às 14h30min, exclusivamente por videoconferência online, sem possibilidade de participação de forma presencial, através da plataforma https://meet.
google.com conforme Instrução da CVM nº 625, de 14/05/20 (“ICVM 625”), para deliberar sobre: (i) Aprovação para que
o Instrumento Particular de Contrato Atípico de Locação de Área para Fins não Residenciais e Outras Avenças (“Contrato
de Locação BTS”) não seja rescindido antecipadamente, e, consequentemente, que não seja declarado vencimento antecipado do lastro dos CRI, nos termos da cláusula 13.11.1 do Termo de Securitização, tendo em vista o requerimento de
reestruturação de dívida da Locatária em jurisdição estrangeira; (ii) Caso rejeitado o item (i), aprovar a constituição de um
novo fundo destinado ao custeio de despesas judiciais e/ou arbitrais, honorários do escritório de advocacia a ser contratado, peritos, especialistas, assistentes e demais custos necessários, a ser mantido na conta do Patrimônio Separado pela
Emissora. Nos termos da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da Assembleia,
o qual será disponibilizado pela Emissora em seu site http://gaiasec.com.br/ri/emissoes/. O Titular de CRI que desejar exercer o voto deste modo deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la, juntamente com os
documentos indicados adiante, à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos abaixo indicados, para serem
assinados pela plataforma DocuSign, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Os Titulares
de CRI ou seus representantes legais que ﬁzerem o envio da instrução de voto mencionada poderão também acessar o
link para participação remota na Assembleia, hipótese em que qualquer instrução de voto enviada pelo Titular de CRI será
desconsiderada, devendo o Titular de CRI ou seu representante legal, manifestarem seu voto no ato de realização da Assembleia. O link de acesso será disponibilizado pela Emissora ao Titular de CRI que enviar solicitação ao endereço eletrônico jurídico@grupogaia.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes
da realização da Assembleia, juntamente com os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular de CRI;
e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia,
obedecidas as condições legais. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata dos Titulares de CRI presentes
poderá ser realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica via DocuSign ou plataforma equivalente. São Paulo, 07 de outubro de 2020. GAIA SECURITIZADORA S.A.
07, 08 e 09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE Prazo do Edital - 20 DIAS. PROCESSO Nº 1119960-02.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Clarissa Rodrigues Alves, na forma da Lei, etc.
Faz Saber a Dassaev Ravem Quintino, CPF 226.558.058-95, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma ação de Execução de
Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 23.247,74 (16.02.2016), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário
Nªª%STANDOªOªEXECUTADOªEMªLOCALªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªª
DIASªSUPRA ªPAGUEªOªQUANTUMªRECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMªCOMOªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSª
em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária
lCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªQUEªOFEREÎAªEMBARGOS ªFACULTANDOªAOª
EXECUTADOªNESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOªDOªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISª
custas e honorários, requererem o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros
de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras
ASªALEGAÎÜESªDEªFATOªFORMULADASªPELOªEXEQUENTEª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTE ªAlXADOªEªPUBLICADOªªªªªªªªªªªª"ªªEª
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 DIAS. PROCESSO Nº 1041073-02.2018.8.26.0002 A MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional
II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Marilda Negrão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALL OFFICE MÓVEIS CORPORATIVOS
EIRELI -ME, CNPJ 17.968.057/0001-81, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Atna Imóveis Ltda., tendo como
corré Évora Cobrança Mercantil S/S Ltda, objetivando declarar inexistente as cobranças das duplicatas mercantis de nºs 2785/A e 2785/B, no valor
DEª2ª ªCADAªUMAªCONDENARªASªRÏSªAOªPAGAMENTOªEMªDOBROªDAªQUANTIAªINDEVIDAMENTEªEXIGIDA ªNOªIMPORTEªlXADOªEMª2ª  ªAªTÓTULOª
de repetição de indébito; a importância não inferior a 10 vezes o valor dos títulos protestados, a título de danos morais, bem como ao pagamento de
custas, honorários e demais cominações. Sendo deferida a tutela de urgência determinando: a suspensão dos efeitos dos protestos efetivados perante
o 6º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos, protocolo 0521-03/08/2018-24, DMI nº 2785A, com vencimento em 30/10/2017 e protocolo
0520-03/08/2018-58, com vencimento em 15/11/2017, no valor de R$ 14.000,00 cada uma, apresentante Banco Daycoval S/A e a suspensão das
anotações restritivas referentes aos protestos nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC e SERASA). Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida
Aª#)4!±°/ªPORª%$)4!, ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªCONTESTE ªSOBªPENAªDEªSERªCONSIDERADOªREVELªEªPRESUMIR SE ÍOªVERDADEIRASª
as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de revelia (Art. 257, IV do NCPC). Será o
presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de julho de 2020. B 07 e 08/10
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 DIAS. Processo nº 0010371-35.2019.8.26.0009 O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr. Luiz Fernando Pinto Arcuri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SIMONE RIBEIRO RODGERS CORREA,
Brasileira, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de Organização Cultural de Vila Prudente S/c Ltda, alegando
em síntese: Intimação Prazo 20 dias Cumprimento de sentença (0010371-35.2019.8.26.0009) Processo Principal 00006561-04.2009.8.0009.
O Dr. Luiz Fernando Pinto Arcuri, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível Foro Regional IX Vila Prudente. Faz saber a Simone Ribeiro Rodgers Correa,
CPF 163.714.408-37, que a Ação de Procedimento Comum, tendo como corréus Braz Donizete Martins Correa, requerida por Organização
Cultural de Vila Prudente S/C Ltda, foi julgada parcialmente procedente, condenando os réus ao pagamento de R$ 89.650,84 (março/2020),
corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando a executada em lugar ignorado, expediu-se
OªPRESENTE ªPARAªQUE ªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªEFETUEªOªPAGAMENTOªVOLUNTÈRIOªDOªDÏBITO ªSOBªPENAªDEªSERªACRESCIDOªDEªMULTAªNOª
percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523 §§ 1° e 3° do C.P.C). Transcorrido sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 dias para que a executada, independente de penhora ou nova intimação, ofereça suas impugnações (art. 525 do C.P.C). Será o presente edital,
PORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªAGOSTOªDEªªªªª"ªªEª
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 35ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 11º andar - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 3242-0400 - São
Paulo-SP - E-mail: sp35cv@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO - Prazo de 20
dias - Processo nº 0041021-49.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). DANIEL
D’EMIDIO MARTINS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RODOCAYRES LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. ME (CNPJ 05.459.637/0001-64), na pessoa do
sócio LUIZ TOMAZ DA SILVA, atualmente em lugar incer to e não sabido, que
pelo presente, expedido nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida
por ICOMON TECNOLOGIA LTDA., fica INTIMADA para, no prazo de 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, PAGAR o DÉBITO de R$11.987,01 (setembro/2020),
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/2015), os
quais incidirão sobre o restante, caso pague parcialmente, prosseguindo-se o
feito com a penhora de bens e avaliação; e CIENTE de que não pagando e independentemente de penhora ou nova intimação deverá apresentar a IMPUGNAÇÃO.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de SãoPaulo, aos 01 de outubro de 2020.
07 e 08/10

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0028584-73.2020.8.26.0100 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 a Paulo
Ferreiras de Araújo, CPF. 619.214.918-68 que Condomínio Edifício Araraunas move a ação de Cumprimento de Sentença,
foi determinada a sua Intimação, por Edital, para que, no prazo de 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, cumpra voluntariamente
a sentença, efetuando o pagamento da quantia de R$ 69.653,71 (junho/2020), corrigido e acrescido de custas se houver,
nos termos do art. 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado na forma do art. 256 da mesma lei e considerado revel na
fase de conhecimento, a pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias." e ciente(s) de
que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o
valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (a rtigo 523 e parágrafos, do
Código de Processo Civil). Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de setembr o de 2020.
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1017809-16.2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível,
do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a I Cataldo
± Materiais para Construção, CNPJ nº 09.195.661/0001-94 que Oswaldo Cruz Química Industria e Comercio Ltda., ajuizou
ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 34.928,53 (setembro/2019), referente a relação comercial entre as partes.
Estando a requerida em lugar incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após
os 20 dias supra, efetue o pagamento da quantia especificada devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários
de 5% do valor da causa, ou apresente embargos, nos termos do artigo 701 do CPC, sendo nomeado curador especial em
caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). A ré será isenta do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado
no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título
executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de setembro de 2020

Leão Alimentos e Bebidas Ltda.

CNPJ/ME nº 76.490.184/0001-87 – NIRE 35.230.658.121
Ata da Assembleia de Sócios realizada em 02 de outubro de 2020
Data, Hora e Local: Aos 02/10/2020, às 10h00, na sede da Sociedade. Convocação e Presença: Dispensada, face a
presença de acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Dirk Schneider; Secretário: Bruno
Aronne Sekeff. Ordem do Dia: Aberta a sessão, declarou o Sr. Presidente da Mesa que, naquela assembleia, seria apreciada
e votada a redução do capital social da Sociedade, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil Brasileiro (Lei
10.406/02). Deliberações: Aprovado, pelas Sócias, por unanimidade: 1. considerando que o capital social encontra-se
excessivo em relação às atividades desempenhadas pela Sociedade e conforme autorizado pelo inciso II do artigo 1.082
do Código Civil (Lei 10.406/02), as Sócias aprovaram a redução do capital social da Sociedade em R$ 50.000.000.00,
mediante a redução proporcional do valor nominal de todas as quotas de emissão da Sociedade. 2. Ato contínuo, as Sócias
também decidiram que a devolução do capital social será paga proporcionalmente a cada quota, com base no número
de quotas de emissão da Sociedade pertencentes a cada uma das sócias, mediante (b.1) a transferência, em moeda
corrente nacional, do valor restante da redução do capital social, para a Sócia, Rio de Janeiro Refrescos Ltda. no valor
de R$ 5.129.164,99 e/ou (b.2) a compensação dos valores de capital social excessivo a serem restituídos com eventual
débito que as Sócias tenham com a Sociedade para as Sócias Recofarma Indústria do Amazonas Ltda; no valor de
R$ 25.000.000,00, Spal Indústria Brasileira de Bebidas S.A. no valor de R$ 12.338.637,00; Norsa Refrigerantes Ltda.,
no valor de R$ 3.526.388,00 Brasal Refrigerantes S.A. no valor de R$ 1.122.758,00., Refrescos Bandeirantes Indústria
e Comércio Ltda. no valor de R$ 870.225,00; Sorocaba Refrescos S.A. no valor de R$ 375.754,00; Brasil Norte Bebidas
Ltda. no valor de R$ 503.879,45, Uberlândia Refrescos Ltda. no valor de R$ 712.726,00; CVI – Refrigerantes Ltda. no
valor de R$ 210.348,00; COMPAR – Companhia Paraense de Refrigerantes no valor de R$ 210.119,56. 3. As Sócias
declaram-se cientes de que a eficácia da presente deliberação fica subordinada à publicação da presente ata e decurso
do prazo de 90 dias, nos termos do artigo 1.084 do Código Civil Brasileiro. 4. Ficam os diretores da Sociedade autorizados
a praticar todos os atos necessários à formalização da redução do capital social aprovada no item 1. e seguintes supra,
dentre elas, mas a ela não se limitando, ao pagamento do capital excessivo a ser restituído às Sócias da Sociedade, nos
termos do item 2. acima. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente
Ata. São Paulo-SP, 02/10/2020. Mesa: Presidente: Dirk Schneider; Secretário: Bruno Aronne Sekeff.
9ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II ² SANTO AMARO
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004628-31.2020.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 9ª Vara Cível, do Foro Regional II ± Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDERSON CORTEZ MENDES, na
forma da Lei, etc.. FAZ SABER a(o) MOZANA SANTOS DE ALCÂNTARA BARBOSA, RG 39.240.933-1, CPF
864.015.484-87, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por HOSPITAL E
MATERNIDADE SANTA JOANA S.A.. 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$ 66.267,54 (14/01/2020), 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 também INTIMADO(A) DO BLOQUEIO de valores realizado pelo Sistema BACENJUD, na quantia de R$
490,65, conforme extrato/certidão disponibilizado na internet, bem como do prazo de 05 (cinco) dias úteis para
impugnação, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC. 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 passa do nesta
cidade de São Paulo, aos 29 de julho de 2020.
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1119992-.65.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 08ª Vara Cível, do Foro Central da
Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). Helmer Augusto Toqueton Amaral, na forma da Lei, etc. Faz saber a Anderson Braz Lourenço Lava RápidoME, CNPJ. 27.295.012/0001-47, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por Santos Assessoria Empresarial Eireli, objetivando o
recebimento de R$ 13.919,37 (nov/2019), decorrente da contratação dos serviços contábeis prestados. 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
prazo supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial
EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1000632-41.2017.8.26.0704O(A) MM.Juiz(a) de
Direito da 2ªVara de Registros Públicos,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Juliana Dias Almeida de Filippo,na forma
da Lei,etc.FAZ SABER a(o) Masuji Yano ou Yano Masuji e Fudeko Yano(espolios)-inventariante Hiroshi Arasaki (047.391.838-20),
Massai Yano E Koito Yano,Antoniel Ferreira Lima e Tania Valandroe Hiroshi Arasaki e s/m Michiko Arasaki,réus ausentes,incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Maria da Luz de Assis, Rosa Emiliade
Assis, Maria da Conceição de Assis, Sandra Aparecida de Assis, Maria do Carmo de Assis Silva, Maria de Fatima de Assis Lima e
Francisco Carlos de Assis ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Nicolau Mader N.49,bairro Jardim das Esmeraldas,São Paulo SP,CEP: 05549-090,alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. [06,07]
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Edital de Citação - Prazo 20 dias. Processo nº 1113040-75.2016.8.26.0100 A MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Jane Franco Martins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a BACKER
S.A., CNPJ 49.053.184/0001-47, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 133.221,28 (30.09.2016),
corrigidos e acrescido de encargos legais, referente ao débito das faturas de fornecimento de energia elétrica do imóvel
situado à Rua MMDC, 1101, Pauliceia, São Bernardo do Campo/SP (Parceiro 10000030 - instalação MTE0004012),
bem como ao pagamento dos valores correspondentes a todas as faturas de energia elétrica que vierem a ser emitidas,
vencidas e inadimplidas, custas, honorários e demais cominações. 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,
TXHÀXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWHUHVSRVWD1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUi
FRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGR
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de agosto de 2020.
B 06 e 07/10
Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1100661-39.2015.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Galvão Medina, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível
- Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a Carlos Alberto Martins, CPF 090.365.038-09, que Aleksandro Ikeda, ajuizou
uma ação de Despejo Por Falta de Pagamento c.c. Cobrança, convertida em Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de
R$ 69.697,80 (agosto/2019), referente aos aluguéis e encargos do imóvel situado à Rua Almirante Barroso, nº 643-A, Brás/SP. Estando
OªEXECUTADOªEMªLOCALªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEªOªQUANTUMª
RECLAMADO ª ACRESCIDOª DEª JUROSª Eª CORREÎÍOª MONETÈRIA ª BEMª COMOª HONORÈRIOSª ADVOCATÓCIOSª lXADOSª EMª ª SOBREª Oª TOTALª DOª DÏBITOª
ATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOª
DEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªQUEªOFEREÎAªEMBARGOS ªFACULTANDOªAOªEXECUTADOªNESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOªDOª
EXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISªCUSTASªEªHONORÈRIOS ªREQUERERªOªPAGAMENTOªDOªSALDOªEMª
ªPARCELASªMENSAIS ªACRESCIDASªDEªCORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOªMÐS ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAª
(art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente (Art. 344 do NCPC). Será o
PRESENTE ªAlXADOªEªPUBLICADOª3ÍOª0AULO ªª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªJULHOªDEªªª B 06 e 07/10
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0068657-83.2003.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre Bucci, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ao espólio de SAMIR FARES CURY, na pessoa de seu inventariante Samir
Cury, CPF 332.376.278-95, que nos autos da Ação Monitória, requerida por Luis Antônio Gábor, foi convertido
o mandado de citação em execução, para que pague a quantia de R$ 25.007,10 (26.07.2010), devidamente
DWXDOL]DGD(VWDQGRRUHTXHULGRHPOXJDULJQRUDGRH[SHGLXVHRSUHVHQWHSDUDTXHHPGLDVDÀXLUDSyV
os 20 dias supra, pague o valor supra, sob pena não o fazendo, ser acrescido de multa no percentual de 10%,
do montante da condenação (Art. 523, § 1º e 3º do NCPC), ou ser levado a efeito a penhora efetuada no rosto
dos autos de inventário n° 0043000-95.2010.8.26.0100, de Samir Fares Cury, em curso na 8° Vara da Família
e Sucessões, para garantia da execução supra, no valor de R$ 25.007,10 (26/07/2010), podendo, no prazo
de 15 dias oferecer impugnação, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do
&3& 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6B 06 e 07/10

QUARTA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 2020

Jornal O DIA SP

CNPJ 02.449.283/0001-89
Demonstrações Financeiras
Balanços Patrimoniais - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)
Ativo Circulante
Nota
2019
2018 Passivo Circulante
Nota
2019
2018
Caixa e equivalentes de caixa
4
428.547,67
899.700,08 Contas a pagar
10
174.960,19
149.595,46
Caixa e equivalentes
Obrigações trabalhistas
11
616.344,02
665.571,69
de caixa projetos
4 1.360.845,84
258.791,10 Obrigações tributárias
12
17.649,43
17.020,62
Convênios a Receber
5
78.157,25 Projetos a executar
1.986.898,15 1.429.178,16
Adiantamentos
6
145.024,81
114.389,61 Total do Circulante
2.795.851,79 2.261.365,93
Despesas antecipadas
7
59.269,96
42.859,25 Patrimônio líquido
14
Estoques
64.996,45
30.687,64 Patrimônio social
1.753.723,62 1.635.252,48
Impostos a compensar/recuperar
654,09
2.800,41 Superávit do exercício
135.831,74
118.471,14
Outras contas a receber
1.889.555,36
63.071,38
12.619,77 Total do patrimônio líquido
Total do circulante
2.122.410,20 1.440.005,11 Total do passivo e patrimônio líquido
4.685.407,15 4.015.089,55
Não circulante
1.753.723,62
Imobilizado
8 2.507.203,36 2.531.821,68
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Intangível
9
55.793,59
43.262,76
Patrimônio
Superávit
Total do não circulante
2.562.996,95 2.575.084,44
social do Exercício
Total
Total do ativo
4.685.407,15 4.015.089,55 Saldo em 31/12/2017
1.527.241,26
108.011,22 1.635.252,48
Incorporação à conta
Sergio Pauperio Sério Filho
patrimônio social
108.011,22 (108.011,22)
Diretor Presidente - CPF 304.959.398-97
Superávit do exercício
118.471,14
118.471,14
Josimar Santos Alves
Saldo em 31/12/2018
1.635.252,48
118.471,14 1.753.723,62
CRC 1SP 253379/O-8
Incorporação à conta
Monello Contadores
patrimônio social
118.471,14 (118.471,14)
Superávit do exercício
135.831,74
135.831,74
CRC 2SP 014827/O-0
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
2019
2018
2019
2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Obrigações tributárias
628,81
(1.336,68)
Superávit do exercício
135.831,74
118.471,14 Projetos a executar
557.719,99
740.278,53
Ajustes por:
482.983,10
493.734,91
Depreciação e amortização
460.699,28
44.961,53 Caixa líquido proveniente das
atividades operacionais
1.079.514,12 1.157.167,58
Resultado líquido ajustado
596.531,02
663.432,67
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Aumento) redução nos ativos
Convênios a receber
78.157,25
(78.157,25) Aquisição de imobilizado / intangível
(448.611,79) (468.098,76)
Adiantamentos
(30.635,20)
(34.641,87) Caixa líquido usado nas atividades
Despesas antecipadas
(16.410,71)
25.991,04
de investimentos
(448.611,79) (468.098,76)
Estoques
(34.308,81)
(30.687,64) Variação do caixa e equivalentes de caixa 630.902,33
689.068,82
Impostos a compensar/recuperar
2.146,32
(2.800,41) Aumento do caixa e equivalentes de caixa
Outras contas a receber
(50.451,61)
(12.367,77) No ﬁm do período
1.789.393,51 1.158.491,18
Contas a pagar
25.364,73
16.337,60 No início do período
1.158.491,18
469.422,36
Obrigações trabalhistas
(49.227,67) (128.920,64) Variação do caixa e equivalentes de caixa 630.902,33
689.068,82

Demonstração dos resultados dos períodos
Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)
Nota
2019
Receitas das Atividades de
Assistência Social
Receitas de convênios
e parcerias públicas
Receitas de convênios
e parcerias privadas
Despesas das Atividades
de Assistência Social
Despesas com pessoal
Despesas administrativas e gerais
Despesas ﬁscais, tributárias
e previdenciárias
Despesas com serviços voluntários
Despesas com programas
e projetos conveniados

2018

15

1.563.698,68

1.132.020,75

16

1.583.000,06

1.329.629,59

19
20

(4.650.728,53) (4.497.534,98)
(2.600.742,21) (2.135.452,26)
(5.693,55)
(54.760,24)

(21.621,54)
(124.032,12)

(2.828.312,67) (2.356.650,20)
(10.140.237,20) (9.135.291,10)
(6.993.538,46) (6.673.640,76)
2019
2018

Receitas de atividades
institucionais e de captação
Receitas de prestação de serviços
Receitas de doações e
contribuições
Recuperação de despesas
Receitas com serviços voluntários
Receitas mercantis líquidas

21

345.427,90

263.150,91

22

6.583.003,73
5.609,85
54.760,24
72.811,34
7.061.613,06

6.330.367,05
23.526,90
124.032,12
26.449,49
6.767.526,47

82.834,66
(15.077,52)
67.757,14
135.831,74

35.445,67
(10.860,24)
24.585,43
118.471,14

19
23

Resultado ﬁnanceiro
Receitas ﬁnanceiras
Despesas ﬁnanceiras
Superávit do exercício

CANTAREIRA EMPREENDIMENTOS S.A.

GAIA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DA 1ª SÉRIE DA 3ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A. EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital de
convocação, nos termos da Cláusula 12.3 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certiﬁcados de
Recebíveis Imobiliários da 1ª Série da 3ª Emissão da Emissora, ﬁrmado em 27 de novembro de 2009, (“Termo de
Securitização”), ﬁrmado pela Emissora e pela Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente
Fiduciário”), convoca os Srs. Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 1ª Série da 3ª Emissão da Emissora
(“Titulares dos CRI” e “CRI”), a reunirem-se em primeira convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRI,
conforme Instrução Normativa da CVM nº 625 de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), exclusivamente por vídeo
conferência online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial no
dia 27 de outubro de 2020 às 10 horas para deliberar sobre: (i) autorizar o pagamento parcial da dívida
declarada vencida antecipadamente (“Pagamento Parcial”), após o pagamento das despesas do Patrimônio Separado
incorridas e não pagas do efetivo Pagamento Parcial, nos termos da cláusula 13.1 do Termo de Securitização, com
recursos que serão indicados pela Emissora aos Titulares dos CRI na data da referida assembleia; (ii) aprovar a
manutenção de Fundo Especial de Despesa conforme previsão de despesa que será apresentada pela Emissora aos
Titulares dos CRI na ocasião de instalação da assembleia que deliberará sobre essa ordem do dia; Todos os termos
empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signiﬁcado que lhes é conferido no Termo de Securitização,
salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. A Assembleia será realizada exclusivamente por vídeo
conferência online, conforme IN CV 625, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de
forma presencial. Para viabilizar a participação, os Titulares do CRI deverão encaminhar aos endereços eletrônicos
juridico@grupogaia.com.br, gestaocri@grupogaia.com.br e ger1.agente@oliveiratrust.com.br, com até 2 (dois)
dias de antecedência à data marcada para a realização da Assembleia, cópias dos documentos de
identiﬁcação e, conforme o caso, comprovação de poderes para representação, devidamente assinados e com ﬁrma
reconhecida. Após a validação da documentação encaminhada, a Emissora encaminhará o link para acesso à
Assembleia. Não será permitido o envio prévio de instrução de voto para participação em Assembleia. Para participação
e manifestação dos votos, os Titulares dos CRI deverão acessar o link de acesso à reunião com ao menos 15 (quinze)
minutos de antecedência à data de realização da Assembleia, identiﬁcar-se em seu acesso com o nome completo,
conforme documentação previamente apresentada à Emissora, de forma que a Emissora possa identiﬁcar e permitir o
acesso e participação à reunião. Os Titulares dos CRI, mediante identiﬁcação de nome, número de CPF/ME ou CNPJ/
ME, poderão participar, se manifestar e votar na Assembleia, na qual será permitida a comunicação entre os Titulares
dos CRI. Haverá acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido
apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata dos Titulares dos CRI
presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de
certiﬁcação digital via Docusign, sem prejuízo, os Titulares dos CRI presentes à Assembleia deverão formalizar a
assinatura de presença via Docusign. São Paulo, 6 de outubro de 2020. GAIA SECURITIZADORA S.A.

Baumer S/A
Companhia Aberta - CNPJ nº 61.374.161/0001-30 - NIRE 35.300.027.213
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 31 de Julho de 2020
Aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2020, às 16h30, em sua sede social, situada em Mogi Mirim,
Estado de São Paulo, na Avenida Prefeito Antonio Tavares Leite, nº 181, reuniram-se os acionistas da
Baumer S/A, representando a maioria do capital social com direito de voto, conforme se verifica das
assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas, atendendo a Edital de Convocação publicado
no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal O Dia, edições de 15, 16 e 17 de julho de 2020, a fim
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Assembleia Geral Ordinária (1) Exame, discussão e
votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras previstas
em lei, e Parecer da Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019; (2) destinação do
lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; (3) fixação da remuneração anual dos Órgãos da
Administração; (4) eleição dos membros do Conselho Fiscal; (5) Eleição dos membros do Conselho de
Administração. Assembleia Geral Ordinária: (1) aprovação, sem restrições, do Relatório da Diretoria,
Balanço Patrimonial, demais Demonstrações Financeiras e Parecer da Auditoria, relativos ao exercício
encerrado em 31/12/2019; publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, jornal O Dia, na edição
de 18/07/2020; (2) aprovação da proposta dos órgãos da Administração para que o Lucro Líquido do
Exercício de R$ 6.483.220,71 (seis milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, duzentos e vinte reais e
setenta e um centavos), seja destinado conforme segue: R$ 324.161,04 (trezentos e vinte quatro mil,
cento e sessenta e um reais e quatro centavos) para reserva legal; R$ 3.614.957,07 (três milhões,
seiscentos e catorze mil, novecentos e cinquenta e sete reais e sete centavos) para reserva de lucros; R$
2.544.102,60 (dois milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil e cento e dois reais e sessenta centavos),
para distribuição de dividendos, sendo R$ 0,26 (vinte e seis centavos) por ação ordinária e R$ 0,26 (vinte
e seis centavos) por ação preferencial. O pagamento dos dividendos será efetuado em 4 (quatro) parcelas
iguais e sucessivas, sem juros ou correção monetária, sendo a primeira em 17/09/2020, a segunda em
16/10/2020, a terceira em 17/11/2020 e a quarta em 16/03/2021, com base na posição acionária do dia
05 de agosto de 2020, não havendo incidência de imposto de renda na fonte, na forma da legislação
vigente. (3) aprovação da verba de até 5% (cinco por cento) do faturamento líquido do exercício para os
honorários anuais dos Órgãos da Administração; (4) Aprovação da não instalação do Conselho Fiscal;
(5) Foram eleitos os membros do Conselho de Administração, com mandato de 03 (três) anos: Presidente
Reeleito: Ruy Salvari Baumer, brasileiro, casado, industrial, RG nº 7.456.968 e CPF nº 003.881.608-37;
Vice-Presidente eleita: Monica Salvari Baumer, brasileira, casada, administradora de empresas, RG nº
4.994.193-8, CPF nº 996.972.208-59, Conselheiros reeleitos: Maria Cristina Baumer Azevedo,
brasileira, casada, desenhista industrial, RG nº 6.198.608-2 e CPF nº 001.684.808-08; João Carlos
Corsini Gambôa, brasileiro, casado, advogado, RG nº 7.701.307-4 e CPF nº 083.099.688-50; Jorge
Antônio Barbosa, brasileiro, casado, empresário, RG nº 8.168.138-0 e CPF nº 714.207.208-30; Lupércio
Tiseo, brasileiro, casado, comerciante, RG nº 7.650.070-6 e CPF nº 990.210.218-20; Maria Eduarda
Pessoa de Queiroz Baumer, brasileira, casada, empresária, RG nº 32.663.006-5, CPF nº 074.285.397-73,
todos domiciliados à Avenida Arnolfo de Azevedo, nº 210, Pacaembu - SP, CEP: 01236-030. As
Declarações de Desimpedimento dos Conselheiros estão arquivadas na sede da sociedade. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e
aprovada, foi por todos assinada. Mogi Mirim, 31 de julho de 2020. a.a) pp. Condustil Participações S/A Ruy Salvari Baumer, Ruy Salvari Baumer, Mônica Salvari Baumer. Carolina Baumer Godinho - OAB/SP
nº 270.853; Mônica Salvari Baumer - Secretária. JUCESP nº 396.706/20-4 em 22/09/2020. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de citação ± Prazo de 20 dias. Processo nº 1014460-24.2018.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro
Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio Manssur Filho, na forma da Lei, etc. Faz saber a Zada Corretora de Seguros
Ltda ME, CNPJ 05.878.105/0001-61, por seu representante legal, que Diego Fernandes Alamino lhe move ação de Cumprimento de
Sentença objetivando o pagamento do valor de R$98.627,75 (atualizado até outubro/2018), que deverá ser atualizado até a data do efetivo
pagamento, sob pena de multa de 10%, além de 10% de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, (art. 523, par.
1º, CPC). Transcorrido o prazo sem o pagamento espontâneo, independente de nova intimação, passará a fluir o prazo de 15 dias para
apresentação de impugnação, nos próprios autos e independente de penhora, (art. 525, caput, CPC). Estando o executado em luga r
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL com prazo de vinte (20) dias, para os atos e termos da ação proposta
e para que, nos prazos acima referidos apresente impugnação aos cálculos. Não apresentada impugnação, o executado será considerado
revel, caso em que ser-lhe-á nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de setembro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1040223-79.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz
(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Regional II - SantoAmaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO
CARLOS SANTORO FILHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) P A S PAINT ANTICORROSIVE
SYSTEM LTDA, NA PESSOA DO SÓCIOARTHUR SECKLER NETO, CNPJ 01.572.036/0001-02, que lhe
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a
cobrança de R$ 123.433,80, referente ao contrato de abertura de crédito BB giro empresa Flex n. 189.602.579.
Encontrando-se o réu inadimplente e 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 20/07/2020.
07 e 08/10
2ª Vara de Registros Públicos - 2ª Vara de Registros Públicos EDITALDE CITAÇÃO expedido nos autos da
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1050023- 94.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de Filippo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Jose Manoel Machado (ou Marcondes) Osorio, Fernando Luis
Machado Osorio, Sorya Machado (ou Marcondes) Osorio, +Tab: Maria Luiza Ferreira Golfetto (088.315.15888), tab: Marcia Golfetto de oliveira (052.939.898-20) e Carlos Roberto de Oliveira (993.949.878-00), Tab e
de fato: Rosimeire Silva de Oliveiera Souza -093.163.638-88, tab e de fato: Maura Brito da Silva - 043.416.74870, +tab e de fato: Helena Tavares de Oliveira Alencar (200.425.838.1 0) e Reinaldo Pereira de Alencar
(116.164.588-87), Fernanda da Costa Osório, Gabryella Gomes Ozório, Leticia da Costa Osorio Salatiel e
Rodrigo da Costa Osorio, IONE MARCONDES MACHADO, ESPÓLIO de IONE MARCONDES
MACHADO, MARIA DE LOURDES MANKEL MACHADO, ESPÓLIO de MARIA DE LOURDES MANKEL
MACJHADO, seus herdeiros e sucessores, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, queTereza Christina Marcondes de Sordi e Roberto de Sordi
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Maria José
Vasconcellos Mankel nº 435 – Vila Clarice – Pirituba – CEP 05176-210, alegando posse mansa e pacífica no
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para
contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste
edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo-SP.
J - 07 e 08/10
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CNPJ/MF nº 02.341.881/0001-30 - NIRE 35300455096
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da LBR - Lácteos Brasil S.A. (“Companhia”) para se reunirem no dia 05 de novembro de 2020, às 11h, a qual será realizada
na sede da Companhia, localizada na Rua Cláudio Soares, 72, 3º andar, conjunto 313, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em Assembleia Geral
Extraordinária (“AGE”), a ser realizada para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Alteração dos auditores independentes da Companhia. Informações
Gerais: - Os documentos e informações referidos neste Edital de Convocação encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, tendo
sido dispensada a sua publicação conforme é facultado pelo artigo 294, II, da Lei nº 6.404/76. - O acionista ou seu representante legal deverá comparecer
à AGE munido de documento que comprove sua identidade e seus poderes de representação, conforme o caso. - Nos termos do artigo 121, Parágrafo
Segundo da Lei nº 6.404/1976, o acionista poderá participar e votar a distância mediante ingresso pelo endereço digital abaixo descrito: To join the
meeting on a computer or mobile phone: https://bluejeans.com/988810624/5703?src=calendarLink. Meeting ID: 988 810 624 - Participant Passcode:
5703. São Paulo, 05 de outubro de 2020. Renato de Andrade e Jean-Marc Benaron - Diretores sem Designação Específica.

Cia. Agrícola Debelma
17
18

Déﬁcit das Atividades
de Assistência Social

CNPJ/MF nº 20.080.672/0001-61
Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/12/2019 e 2018 - (Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Notas
2019
2018
2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
4.637
4.613
Prejuízo do exercício
(4.979)
3
310
914
Ajustes para reconciliar o prejuízo do período com o
4
3.715
3.156
caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
1
Depreciações e amortizações
8.296
611
543
Perda esperada com crédito de liquidação duvidosa
172
182.103 191.115
4
2.751
3.117
(Aumento) redução dos ativos operacionais
5
558
1.074
Contas a receber
(365)
85
69
Impostos a recuperar
(1)
3.394
4.260
Outras contas
(68)
Propriedade para investimentos
6 174.971 182.757
Depósitos judiciais
(16)
Imobilizado
7
3.735
4.092
Aumento (redução) dos passivos operacionais
Intangív
Fornecedores
9
1
Obrigações tributárias
Recebimentos antecipados
(1.941)
Outros contas a pagar
500
Adiantamento
para
Demonstrações das Mutações
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades
Capital
Prejuízos
futuro aumento Reserva
do Patrimônio Líquido
1.608
Notas
Total operacionais
social
de capital de Capital acumulados
Saldos em 31 de dezembro de 2017
43.231
97.634
(32.041) 108.824 Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(159)
Integralização de capital e reserva de capital
11
2.915
8.185
11.100 Aquisição de bens do ativo imobilizado
9
(10.235) (10.235) Baixa de bens do ativo imobilizado
Prejuízo do exercicio
Saldos em 31 de dezembro de 2018
46.146
105.819
(42.276) 109.689 Caixa líquido aplicado nas atividades de
(150)
Integralização de capital e reserva de capital
11
2.233
6.268
8.501 investimento
Adiantamento para futuro aumento de capital
199
199 Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
(11.278)
(4.979)
(4.979) Pagamento de empréstimos – principal e juros
Prejuízo do exercicio
516
48.379
199
112.087
(47.255) 113.410 Recebimento de partes relacionadas
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Aumento de capital
8.501
Adiantamento para futuro aumento de capital
199
Caixa líquido (consumido nas) proveniente
das atividades de financiamento
(2.062)
(Redução) aumento do saldo de caixa e
equivalentes de caixa
(604)
Luiz Antonio de Paulo Marques - Administrador
Gislaine Rodrigues Borges - Gerente Controladoria
Caixa e equivalentes de caixa: No início do exercício
914
Contadora - CRC 1SP219229/O-3
No final do exercício
310
(Redução) aumento do saldo de caixa e
As Notas Explicativas e o Relatório do Auditor Independente
equivalentes de caixa
(604)
na íntegra estão à disposição na sede da Sociedade.

Balanço Patrimonial - Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Impostos a recuperar
Outras contas
Ativo não circulante
Contas a receber
Partes relacionadas
Depósitos e cauções

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

LBR - Lácteos Brasil S.A. em Recuperação Judicial

Instituto da Oportunidade Social - IOS

CNPJ/MF N° 03.366.569/0001-63NIRE 35.300.172.621
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de agosto de 2020
I. Data, Hora e Local: 27/08/2020, às 9 horas, na sede social da Companhia Agrícola Debelma (Companhia),
na Fazenda Santa Cruz, no município de Américo Brasiliense/SP. II. Presença e Convocação:Presentes os
ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͕ĚŝƐƉĞŶƐĂĚĂĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĞΑϰΣĚŽĂƌƟŐŽ
124 da Lei nº 6.404/76, conforme assinaturas constantes do “Livro de Registro de Presença de Acionistas”.
III. Mesa: WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͗>ƵŝǌŶƚŽŶŝŽĞƌĂKŵĞƩŽĞ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ͗DĂƵƌşĐŝŽ<ƌƵŐKŵĞƩŽ͘IV. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (1) Relatório Anual da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras e
o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/3/2020; (2) Proposta
da administração para: (a) ĚĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͖(b) Pagamento de dividendos adicionais
sobre saldo remanescente de reserva de lucros; (3) Fixação da remuneração global anual dos membros da
Diretoria. V. Deliberações: Dando início aos trabalhos, o Presidente submeteu à apreciação da Assembleia
as matérias constantes da ordem do dia. Os acionistas deliberaram e aprovaram por unanimidade de votos:
(1) O Relatório Anual da Administração, Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e o
ZĞůĂƚſƌŝŽ ĚŽƐ ƵĚŝƚŽƌĞƐ /ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ƐŽĐŝĂů ĞŶĐĞƌƌĂĚŽ Ğŵ ϯϭͬϬϯͬϮϬϮϬ͕ ŽƐ ƋƵĂŝƐ
foram devidamente disponibilizados aos acionistas e as publicações das Demonstrações Financeiras nos
ũŽƌŶĂŝƐ ͞ŝĄƌŝŽ KĮĐŝĂů ĚŽ ƐƚĂĚŽ ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ͟ Ğ K ŝĂ ^W͕ ŶĂƐ ĞĚŝĕƁĞƐ ĚŽ ĚŝĂ ϭϴͬϬϴͬϮϬϮϬ͘ (2) A proposta
da administração para: (a) ĚĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭͬϯͬϮϬϮϬ͕ŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨ
ϭ͘ϴϮϴ͘ϱϰϯ͕ϭϵĂƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗;ŝͿZΨϵϭ͘ϰϮϳ͕ϭϲàĐŽŶƚĂĚĞZĞƐĞƌǀĂ>ĞŐĂů͖;ŝŝͿZΨϭ͘ϳϯϳ͘ϭϭϲ͕Ϭϯ
ƉĂƌĂ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͕ ƐĞŶĚŽ͗ ZΨ ϰϯϰ͘Ϯϳϵ͕Ϭϭ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ ĂŽƐ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ ŵşŶŝŵŽƐ ŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐ Ğ ZΨ
ϭ͘ϯϬϮ͘ϴϯϳ͕ϬϮĂơƚƵůŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐƐŽďƌĞŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭͬϯͬϮϬϮϬ͖(b) pagamento de
ZΨϮϲϮ͘ϴϴϯ͕ϵϳĂơƚƵůŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐƐŽďƌĞŽƐĂůĚŽƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞĚĞƌĞƐĞƌǀĂĚĞůƵĐƌŽƐ͘ƐŽŵĂĚŽƐ
dividendos previstos nas letras a.ii e b ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂZΨϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬĞƐĞƌĆŽƉĂŐŽƐŶĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐ
ƋƵĞĐĂĚĂĂĐŝŽŶŝƐƚĂƉŽƐƐƵŝĞŵϮϴͬϬϴͬϮϬϮϬ͖(3) A remuneração global anual dos membros da Diretoria para o exĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŵĐƵƌƐŽ;ϭΣͬϰͬϮϬϮϬĂϯϭͬϯͬϮϬϮϭͿĂƋƵĂůŶĆŽƵůƚƌĂƉĂƐƐĂƌĄŽǀĂůŽƌĚŽúltimo mandato, acrescido
em até 20%. VI. Lavratura: &ŽŝĂƉƌŽǀĂĚĂĂůĂǀƌĂƚƵƌĂĚĂĂƚĂĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂĞŵĨŽƌŵĂ
ĚĞƐƵŵĄƌŝŽ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽĐŽŵĂŽŵŝƐƐĆŽĚĂƐĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂƐĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐ
ĚŽĂƌƟŐŽϭϯϬĞ§§ da Lei 6.404/76. VIl. Encerramento: Nada mais havendo, foram suspensos os trabalhos para
lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, a ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Esta é cópia
da ata lavrada no livro próprio. Américo Brasiliense/SP, 27/08/2020. Jucesp nº 401.729ͭ20-5 em sessão de
28ͭ09ͭ2020.'ŝƐĞůĂ^ŝŵŝĞŵĂĞƐĐŚŝŶʹ^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂ'ĞƌĂů.

NOSSA SENHORA DO Ó PARTICIPAÇÕES S.A.
2018
(10.235)

8.403
3.074
(1.123)
263
(307)
(6)
13
39
(519)
(699)
(1.097)
(287)
38
(249)
(10.318)
868
11.100
1.650
304
610
914
304

1ªVARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES FÓRUM REGIONAL
VI PENHA DE FRANÇA COMARCA DE SÃO PAULO.
JUÍZA DRA. MARA REGINA TRIPPO KIMURA.
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS.
Prazo 30 dias. PROCESSO Nº 100538326.2020.8.26.0006. Faz saber que nos autos de
Alteração do Regime de Bens do Casamento, Priscila
Feitosa dos Santos Mascio e Giovane de Souza Mascio,
obtiveram alterar o regime de bens do casamento
passando de atual comunhão parcial de bens para o
regime da comunhão universal de bens. Nestas
condições expede-se edital com prazo de 30 dias, para
que terceiros interessados se manifestem nos autos,
sob pene de serem aceitos os fatos. Será o edital
afixado e publicado na forma da lei.
[06,07]

Processo1004261-33.2020.8.26.0020-Alteração de Regime
de Bens-Regime de Bens Entre os Cônjuges-E.R.L.S.-A.S.
EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE
30 DIAS. PROCESSO Nº 1004261-33.2020.8.26.0020
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da Família e
Sucessões, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó,
Estado de São Paulo, Dr(a). William Mikalauskas , na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa
interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração
de Regime de Bens movida por Egle Regina de Lima
Signor e Alexandre Signor, por meio da qual os
requerentes indicados intentam alterar o regime de bens
do casamento. O presente edital é expedido nos termos
do artigo 734, § 1º do CPC. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[06,07]
Edital de Citação. Prazo 20 dias. 3ª Vara Cível - Foro Regional
VIII - Tatuapé/SP. Proc. nº 1010570-43.2019.8.26.0008. O Dr.
Luis Fernando Nardelli, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível - Foro
Regional VIII - Tatuapé/SP. Faz saber a Nara Marisa Pereira
de Mello CPF 099.544.518-46, que Ricardo Reduzino Bento
ajuizou ação monitória, para cobrança de R$ 10.268,73
(julho/2019), referente aos cheques 850545, 850546, 850548,
850549, 850550, c/c 5384-8, Banco do Brasil S/A. Estando a
ré em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a
fluir do prazo supra, pague o valor supra, acrescido dos
honorários advocatícios em 5%, com isenção de custas, ou no
mesmo prazo ofereçam embargos, sob pena de ser
constituído de pleno direito o título executivo judicial,
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o
edital afixado e publicado na forma da lei.
[06,07]

CNPJ /MF 12.970.783/0001-15
Demonstrações contábeis individuais e consolidadas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Demonstrações do resultado Controladora
Consolidado
Balanços patrimoniais
Controladora
Consolidado
Balanços patrimoniais
Controladora
Consolidado
Notas 2019 2018
2019
2018
Ativo
Notas 2019 2018
2019 2018 Passivo
Notas 2019 2018
2019 2018
25
- 970.683 928.447
4.017 2.231 187.587 180.679 Passivo circulante
2.001 1.841 285.841 248.885 Receita líquida
Ativo circulante
- (833.351) (810.153)
Caixa e equivalentes de caixa 3 1.737
310 145.113 125.793 Empr stimos e financiamentos 16
- 94.048 68.439 Custo dos serviços prestados 26
- 137.332 118.294
Contas a receber
4 1.942 1.689 22.640 34.624 o rnecedores
356
154 10.753 17.141 Lucro bruto
Estoques
5
5
7 10.133 11.517 Obri ações trabal istas e sociais 17 1.466 1.502 68.287 68.927 (Despesas) receitas operacionais
27
- (85.889) (93.086)
Impostos a recuperar
6
19
5.113 2.593 Obri ações tr ibut r ias
18
145
135
4.589 4.323 Gerais e administrativas
- 8.608 10.699
314
225
4.588 6.152 Adiantamento de clientes
Outras contas a receber
7
19
- 74.092 66.531 Outras receitas operacionais, líquidas
316.979 310.661 860.631 624.101 Outras contas a pa ar
Ativo não circulante
20
34
50 28.757 23.524 Resultado de equivalência
245
571
12 17.613 14.737
Partes relacionadas
9
558 1.074 Arrendamento
21
5.315
- patrimonial
106
- 412.078 204.682 Lucro operacional antes do
Contas a receber
4
- 10.082 10.447 Passivo não circulante
17.613 14.737 60.296 36.478
- 277.788 195.845 resultado financeiro
Depósitos e cauções
8
- 55.617 51.279 Empr stimos e financiamentos 16
- (35.651) (15.547)
22
- 9.508 5.125 Resultado financeiro líquido 28
Imposto diferido
10
1.457
- Passivos contin entes
17.613 14.737 24.645 20.931
eceitas de cessões a apropr iar 23
1.688 3.629 Lucro antes do IR e da CSLL
Adiantamentos para
29
- (11.423) (8.620)
704
- Outras contas a pa ar
20
106
7.544
83 IR e CSLL corrente
investimentos
11
- 1.457
10
- 68.418 62.800 Arrendamento
21
- 115.550
- IR e CSLL diferido
17.613 14.737 14.679 12.311
Investimentos
12 316.355 309.975
1.791 12.546 Patrimônio líquido
24 318.889 311.051 350.299 351.213 Lucro líquido do exercício
- 17.613 14.737
185.500 185.500 185.500 185.500 Participação dos controladores
Propriedade para investimento 13
- 208.124 211.795 Capital social
- (2.934) (2.426)
130.156 122.318 130.156 122.318 Participação dos não controladores
Imobili ado
14
451
559 580.664 334.658 Reservas
- 14.679 12.311
173
127
1.634 2.302 Ajuste por variações patrimoniais
3.233 3.233
3.233 3.233 Lucro líquido do exercício
Intan v el
15
316.979 310.661 792.213 561.301
318.889 311.051 318.889 311.051
Demonstrações do
Controladora
Consolidado
- 31.410 40.162
Participação de não controladores
resultado abrangente
2019
2018
2019
2018
320.996 312.892 1.048.218 804.780 Total do passivo e do PL
320.996 312.892 1.048.218 804.780 Lucro líquido do exercício
Total do ativo
17.613 14.737 14.679 12.311
Demonstrações das mutações do
patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Lucro líquido do exercício
Lucros distribuídos
Constituição de reserva legal
Ganho (perda) no percentual de participação
Outras transações de não controladores
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Lucro líquido do exercício
Lucros distribuídos
Constituição de reserva legal
Ganho de capital em controlada
Outras transações de não controladores
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Demonstrações dos
Controladora
fluxos de caixa
2019 2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
17.613 14.737
Lucro do exercício
Ajustes para reconciliar o lucro do
exercício com o caixa líquido (usado nas)
provenientes das atividades operacionais
Depreciações e amortizações
173
237
Provisão para contingência
Perda esperada com crédito de
liquidação duvidosa
Resultado líquido na alienação de
imobilizado
35
Resultado da equivalência
patrimonial
(17.613) (14.737)
Juros de empréstimos e financiamentos
Provisão decorrente de contrato de swap Variação cambial
Imposto diferido

Reservas
Capital
Reserva
Ajuste por
Participação
Total do
social (Nota Reserva
de
variações
dos não patrimônio
nº 24.a) de capital
lucros patrimoniais Total controladores
líquido
185.500
7.471 104.949
- 297.920
45.102
343.022
14.737
- 14.737
(2.426)
12.311
(4.839)
- (4.839)
(4.839)
737
(737)
3.233 3.233
3.233
(2.514)
(2.514)
185.500
8.208 114.110
3.233 311.051
40.162
351.213
17.613
- 17.613
(2.934)
14.679
- (10.020)
- (10.020)
(10.020)
875
(875)
245
245
245
(5.818)
(5.818)
185.500
9.328 120.828
3.233 318.889
31.410
350.299
Consolidado
208
237 95.348 64.081
2019
2018 (Aumento) redução dos ativos operacionais
Contas a receber
(253) 347 11.936 11.585
14.679 12.311 Estoques
2
(1) 1.384
(411)
Impostos a recuperar
(19)
54 (2.520)
725
Outras contas a receber
(89) (132) 1.389 (2.865)
Partes relacionadas
516
864
61.524 49.964 Depósitos judiciais
- (4.338) (6.466)
4.383 (3.867) Aumento (redução) dos passivos operacionais
Fornecedores
202
(59) (6.388) 7.601
413 3.110 Obrigações trabalhistas e sociais
(36)
39
(640) 6.326
Obrigações tribut r ias
10
(9) 11.689
(280)
1.517 3.716 Adiantamento de clientes
- 7.561 3.401
Outros contas a pagar
90
31 12.694 (4.336)
(245) (571) Recebimentos antecipados
- (1.941)
(519)
14.439 2.508 Caixa (consumido pelas) proveniente
1.618 (3.090) das atividades operacionais
(93) 270 31.342 15.625
(1.523)
- Fluxos de caixa das atividades de investimento
(1.457)
- Variações em instrumentos patrimoniais
- 3.233

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1041080-25.2017.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ªVara de Registros Públicos,do Foro
Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a). Juliana Dias Almeida
de Filippo,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) Jose Epaminondas de Almeida(espólio) s/m Talitha (Talilha) Rocha Epaminondas(012.564.228-86),Ataliba de Almeida Moura(espólio),Julia Ameni Panzoldo(044.322.158-87),Fabio Leopoldo de
Oliveira(003.477.958-20),CP+M:Lourdes Panzoldo (069.214.
158-80), Oscar Panzoldo (008.688.098-53) s/m Maria Lydia de
Barros Panzoldo(espólio),Silvana de Barros Panzolo (038.752.
588-27),# Marcos de Barros Panzoldo(046.519.684-93),Renato de Barros Panzoldo(074.090.328-47),fato-Carlindo Vittorino
dos Santos(128.702.828-42),Cosmo Belarmino dos Santos
(656.250.058-34) e Luiz Nunes de Souza (280.160.778-34),
réus ausentes,incertos,desconhecidos,eventuais interessados,
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Benedicto
Luiz Roschel e Olga Gabinelli Roschel ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO,visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Giuseppe Tartini,670 Lote 877,Quadra Nº30,Jardim Icaraí,Gleba D, São Paulo SP, CEP: 04844-300, alegando
posse mansa e pacífica no prazo legal.Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a
fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. [06,07]

8ª Vara Cível - Foro Central Cível SP - EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROC: 006556453.2019.8.26.0100.O Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral, Juíz da 8ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP.
Faz Saber aTURISMO SACI LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.011.649/0001-00, que ALEXANDRE
DANTAS FRONZAGLIA ação Ora em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Estando os réus em lugar
ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias úteis supra, pague
o débito de R$ 407.543,51, (setembro /2019), a ser atualizado, sob pena de multa de 10%, além de honorários
advocatícios, também de 10% (art. 523, § 1º, do CPC) , bem como penhora e avaliação de bens. Afixado e
Publique- se na forma da lei. São Paulo,SP.
J - 07 e 08/10

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COSMETOLOGIA
CNPJ 45.884.582/0001-54
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DE ESTATUTO SOCIAL - ABC
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COSMETOLOGIA ² ABC, devidamente inscrita no
CNPJ/MF nº 45.884.582/0001-54, com sede na Rua Ana Catharina Randi, 25, Jd. Petrópolis
± São Paulo ± SP ± CEP: 04637-130, convoca seus associados, através do presente edital,
de acordo com as disposições estatutárias atinentes, a participarem da Assembleia Geral, a
ser realizada dia 15 de outubro de 2020, às 14h00, por meio de votação presencial,
seguindo orientações abaixo, para tratar das seguintes matérias constantes da ordem do
dia: A Assembleia Geral Ordinária, está prevista no Capítulo V do atual Estatuto.
.
Ordem do dia:
1. Votação para alteração da do Estatuto Social da Associação Brasileira de Cosmetologia ABC.
Orientações:
Os Associados adimplentes deverão comparecer à sede da ABC, sito na Rua Ana
Catharina Randi, 25 ± Jd. Petrópolis ± SP - CEP 04637-130, para procederem à votação
das matérias da ordem do dia.
São Paulo, 15 de outubro de 2020.
Vânia Rodrigues Leite e Silva
Presidente da ABC
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Total do resultado abrangente 17.613

14.737 14.679

12.311

aixas de in vestimento
6.221
Reclassificação de participação indireta
- 2.363
Integralização de capital em
controlada
(6.048) (8.019)
Distribuição de lucros em controladas 11.305 13.095
Adição de ativ o imobilizado e intangível (146) (464) (178.454) (148.764)
Adições em propr iedade para
investimentos
(568) (5.885)
Adiantamento para futuro investimento
(704)
Caixa proveniente das (consumido
pelas) atividades de investimento 11.332 4.612 (179.726) (149.053)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos e
financiamentos
- 161.160 144.089
Pagamento de empréstimos
principal e juros
- (68.142) (43.092)
Arrendamento
- (4.824)
(10.020) (4.839) (10.020) (4.839)
Distribuição de lucros
Caixa (consumido pelas) proveniente
das atividades de investimento (10.020) (4.839) 78.174 96.158
Ef eito de caixa das empresas
- (5.818) (2.514)
incluídas na consolidação
Aumento de caixa e equivalentes
1.427
280 19.320 24.297
de caixa
Demonstração da variação de
caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
310
30 125.793 101.496
1.737
310 145.113 125.793
No final do exercício
Aumento de caixa e equivalentes
1.427
280 19.320 24.297
de caixa
Luis Augusto Saraiva - Diretor Financeiro
Gislaine Rodrigues Borges - Contadora - CRC 1SP 219.229/O-3
As Notas Explicativas e o Relatório do Auditor Independente na
íntegra estão à disposição na sede da Sociedade.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Associação de Policiais Portadores de Deficiência do estado de
São Paulo – APMDFESP, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 36, Inciso VII
do Estatuto Social em vigor, CONVOCA os associados da entidade para se reunirem
na Assembleia Geral Ordinária, nos termos do artigo 13, A do Estatuto social em vigor,
cuja realização será na sede da entidade, sito à Rua Adolfo Sammuel, nº 14, Jardim
Santa Inês – São Paulo, no dia 18/11/2020, obedecendo aos seguintes requisitos
estatutários para sua regular instalação: 1 – em primeira convocação, às 10:00 hrs,
com a presença de qualquer número de associados naturais, em pleno gozo de seus
direitos estatutários, presentes ao ato assemblear; 2 – Em segunda e ultima convocação,
às 10;30 hrs, com a presença de qualquer número de associados naturais, em pleno
gozo de seus direitos estatutários, presentes ao ato assemblear; ORDEM DO DIA:
Apreciação e Aprovação do Balanço anual do Exercício de 2019 da APMDFESP.
São Paulo, 02 de outubro de 2020. Antonio Figueiredo sobrinho – Presidente da
APMDFESP.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1036425-81.2015.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a).
Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) L. A. ALMAGRO LTDA - ME,
CNPJ 13.566.928/0001-80, com endereço à Rua Cancer, 88, Parque Santana, CEP 06515-110, Santana
de Parnaiba - SP, que lhe foi proposta uma ação de Embargos de Terceiro Cível por parte de Sandro
& Rogério Distribuidora Ltda - Me, alegando em síntese que comprou veículo da embargada, o qual
foi penhorado em outros autos por indicação dela, sendo, portanto, a indicação de restrição indevida.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
RVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHÀXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]R
GRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWHUHVSRVWD1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRDUpVHUiFRQVLGHUDGDUHYHOFDVR
HPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de julho de 2020. B 07 e 08/10
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Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0038602-56.2020.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito da 38ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc. Faz saber
a Mark Park Estacionamento S/A Ltda. ME, CNPJ. 00.900.749/0001-95 que Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
move a ação de Cumprimento de Sentença, foi determinada a Intimação, por Edital, para que, no prazo de 15 dias, a fluir
dos 20 dias supra, cumpram voluntariamente a sentença, efetuando o pagamento da quantia de R$ 34.310,11 (agosto/2020),
corrigido e acrescido de custas se houver, nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, e ciente de que, nos termos da decisão,
findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento
do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Para que produza seus
regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
4ª Vara Cível, do Foro Central Cível-EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 106607891.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Sidney da Silva Braga, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SARITAMONTEIRO MALUF, Brasileira,
RG 1635745, CPF 008.845.298-00, que lhe foi proposta uma ação (ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA) que
ROGÉRIOAPARECIDO NOVAES requer, outrossim, seja julgada procedente a presente, Adjudicando-se
Compulsoriamente o referido imóvel: apartamento nº 603 no Condomínio Edifício General Rondon, localizado
à Rua: Conselheiro Nebias, nº 719 - no 6º andar Bairro: Campos Elíseos - São Paulo/SP, registrado sob a
transcrição nº 7.887 no 2º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, em favor do requerente na melhor
forma de direito, consoante o disposto no artigo 1.418 do Código Civil. Encontrando-se a ré em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 20 (vinte) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta.
Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo-SP.
J – 06 e 07/10
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1130806-78.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 25ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME FERFOGLIA
GOMES DIAS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JP3 Comércio Internacional Ltda EPP, CNPJ 08.475.996/
0001-01, na pessoa de seu representante legal e a Luciene Aparecida Pacheco, CPF 013.196.296-52 que,
Banco do Brasil S/A, lhes ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 456.388,93
(18/12/2015), referente Cédula de Crédito Bancário nº 494.700.537 de 29/05/2015. Estando os executados 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, intime-se do prazo legal de 15 dias para oposição de embargos; no mesmo
prazo, reconhecendo seu débito, os devedores poderão depositar 30% do montante do principal e acessórios
e requerer pagamento do restante em 6 parcelas mensais com juros e correção monetária. 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 21 de setembro de 2020.
06 e 07/10
EDITALDE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1077135-38.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LIDERANÇA MÁQUINAS PESADAS EIRELI, CNPJ 24.146.377/000111 e FABIANO ALBERTO SILVA CORREA, Brasileiro, CPF 025.298.877-99, que lhes foi proposta uma ação
de Execução de Título Extrajudicial por parte deMoney Plus Scmepp Ltda , objetivando a cobrança de R$
674.685,22 (julho/2020), referente ao inadimplemento da cédula de crédito bancário nº 2414637700018581 –
Operação 12414, datada de 10.01.2018. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a CITAÇÃO, por EDITAL, para, em 03 dias, efetuar(em) o pagamento integral da dívida atualizada ou oferecer
bens (suficientes) à penhora, sob pena de penhora de bens e sua avaliação; podendo, no prazo de 15 dias,
oferecer embargos, ambos a fluir após o prazo de 20 dias deste edital. No prazo para embargos, poderão os
executados requerer seja admitido o parcelamento do débito, nos termos do art. 916, do CPC. Pelo presente,
ficam os réus intimados acerca do bloqueio efetuado em conta(s) bancária(s) de sua(s) titularidade (fls. 284/
289), via Bacenjud, sobre o valor total de R$ 636,00, para que, no prazo de 05 dias, comprove(m) a impenhorabilidade
da referida quantia (art. 854, do CPC), podendo, no prazo de 15 dias, apresentar impugnação (art. 917, §1º, do
CPC). Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de outubro de 2020.
06 e 07.10
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ma, no mesmo ritmo. E ter esse
teste foi muito positivo, sabemos que o trabalho está sendo
bem feito, estamos trabalhando bem. Agora queremos melhorar, manter o ritmo para a
próxima etapa, sabemos que
todo torneio é importante”, disse o paraibano.
George, campeão mundial
sub-19 e sub-21, também elogiou
a estrutura montada na ‘bolha’ do
Centro de Desenvolvimento de
Voleibol. Todos os atletas foram
testados antes da competição,
permaneceram hospedados dentro do local, saindo apenas ao final da participação no torneio e
tiveram todas as necessidades
atendidas no local.
“A estrutura ficou excelente.
Claro que é diferente jogar sem
torcida, estamos acostumados
com o barulho intenso e nos
adaptamos com o silêncio maior, mas a arena ficou linda. Temos tudo próximo, facilita muito contar com a alimentação, os
quartos pertinho da área de jogo.
Todos os funcionários muito

André (esq) e George durante disputa da primeira etapa da
temporada 20/21
atenciosos, foi maravilhoso jogar lá”, completou.
Assim como no naipe masculino, no torneio feminino as defensoras do título também voltaram da parada vencendo a eta-

pa. Campeãs da temporada 19/20,
Ana Patrícia e Rebecca superaram na final Ágatha/Duda (PR/
SE) por 2 sets a 1. Rebecca destacou a importância do trabalho
psicológico durante a pandemia

Foto/ Fernanda Davoglio

Gabriela Tardivo, a Garota de
Ouro, brilha nas categorias de base

A paranaense Gabriela de
Freitas Tardivo é chamada pelos
amigos do Instituto Paranaense
de Esportes e Cultura (IPEC) em
Campo Largo, onde mora, e em
Londrina, sede do projeto, de
Menina de Ouro pelas recorrentes conquistas no atletismo. Nascida a 12 de abril de 2004, em
Curitiba, acumula medalhas no
Sub-16, Sub-18 e até Sub-20.
“Eu tinha 15 anos no ano passado e ganhei os 3.000 m no

Campeonato Brasileiro Caixa
Sub-18, em Porto Alegre. Foi
uma vitória muito especial porque venci na categoria acima,
enfrentando adversárias mais velhas”, disse a atleta, que, segundo Gilberto Miranda, gestor do
Projeto Londrina Atletismo, “se
destaca pela entrega e dedicação
aos treinos e às competições”.
Orientada pelo treinador
Cristiano Ribeiro, em Campo
Largo, Gabriela sempre gostou

de esportes. “Eu jogava futebol,
com um time de meninos. Chegamos a ganhar vários campeonatos regionais. Meu objetivo é
disputar uma Olimpíada.”
Gabriela começou no atletismo, influenciada pela família.
“Comecei a correr sem compromisso com meu pai e minha irmã
no Parque Barigui, em Curitiba.
Minha mãe também corre. E acabei indo naturalmente para o esporte”, lembrou Gabriela.
Gilberto Miranda diz que a
corredora é muito focada. “É disciplinada quanto à programação
de treinamentos, totalmente focada nos seus objetivos da busca
de resultados. Ela é muito tímida,
mas conquista e cativa às pessoas
pelo seu sorriso e carinho.Ainda
se abala um pouco quando as marcas não saem como planejado”,
afirmou Gilberto.
Entre os títulos de Gabriela
Tardivo estão o de campeã brasileira sub-16 nos 1.000 m com
obstáculos e nos 1.000 m, além
de ser nomeada a melhor atleta
da competição, em 2018, em
Fortaleza (CE). Ganhou ouro nos
3.000 m e prata nos 2.000 m
com obstáculos no Brasileiro

Sub-18, em 2019, em Porto Alegre (RS).
Nos 1.000 m com obstáculos Gabriela quebrou o recorde brasileiro da categoria Sub16, no ano passado, na capital
cearense, com 3:13.22. A marca anterior era de Leydiane
Lopes Ramos, com 3:13.35,
desde 2015.
Além dos títulos nos Campeonato Brasileiros, Gabriela
tem outras medalhas. Foi ouro
nos 3.000 m nos Jogos Escolares da Juventude de Timbó, representando o Colégio Estadual Pedro II, em 2019, e ganhou
ouro no Sul-Americano Escolar
em 2018.
Na Copa Brasil Caixa de
Cross Country Sub-16 de 2019,
disputada em São Paulo, Gabriela
venceu os 4 km em 15:32. Em
2020, ela encarou o desafio de correr os 6 km sub-20, terminando em
segundo lugar, com 23:36. Acabou
se qualificando para o Pan-Americano de Marcha de Victoria, no
Canadá, onde ficou em 17º lugar,
colocação muito honrosa para
uma corredora ainda de 15 anos.
A Caixa é a Patrocinadora Oficial do Atletismo Brasileiro.

A GT Sprint Race em Curtiba
terá um grande desafio para seus
participantes nesta semana, no
Autódromo Internacional de Curitiba, na cidade de Pinhais (PR).
Os pilotos terão duas etapas da
temporada, a 3ª (8 e 9/10) e a 4ª
(10 e 11/10), com quatro corridas em apenas cinco dias. Será a
estreia no ano da GT Sprint Race
com duas disputas “em casa”, na
cidade onde nasceu a categoria,
e a expectativa é bem positiva. O
piloto mineiro Marcelo Henriques (Mais 1 Café / Action 360 /
D4U / Finca Arroyo Baru), ao
lado de seu parceiro Alex Seid,
da categoria PROAM, já tem definida a estratégia para as etapas.
“Será uma semana bem importante para nós, com duas etapas e quatro corridas em apenas
cinco dias. Vai acontecer muita
coisa em pouco tempo e cabe a
nós manter o foco total para entregar nosso 100% e capturar

Foto/Divulgação

A tática de Marcelo Henriques para a GT
Sprint Race em Curitiba é foco e 100% de
entrega em busca dos pontos

bons pontos nesse período”, explica o piloto, que ocupa a terceira colocação na classificação
geral da categoria, com 59 pontos, somente dez pontos atrás dos
líderes no momento.
A programação da terceira
etapa começará no dia 7, com

dois treinos livres. No dia 8 haverá treinos classificatórios e a
Super Pole pela manhã, ficando
a primeira corrida para as
12h35min, enquanto a segunda
será as 16h15min. Já a quarta
etapa terá treinos livres no dia 10,
uma pela manhã e outro no perí-

odo da tarde, ficando para o domingo (11) os classificatórios,
Super Pole e corrida 1
(12h35min) 3 2 (16h15min).
As emoções das etapas, sem
público, terão transmissões ao
vivo pelo Youtube, no canal da GT
Sprint Race e do Acelerados de
todas as corridas das etapas. O
canal National Sports Channel
transmite o VT da corrida 1 e ao
vivo a corrida 2 da terceira etapa
a partir das 15 horas. Já a BandSports a corrida 2 no domingo.
Também serão exibidas para todo
Brasil durante a semana seguinte, no programa Auto + da RedeTV, no Programa Acelerados no
SBT e YouTube (youtube.com/
acelerados) e no Programa Velocidade Máxima no National
Sports Channel.
O piloto Marcelo Henriques
tem o patrocínio de Mais 1 Café
/ Action 360 / D4U / Finca Arroyo Baru.

e celebrou a volta com medalha
de ouro.
“Fiquei muito feliz com a
nossa evolução no torneio e pelo
começo de temporada. No início
ficamos um pouco ansiosas, por
tanto tempo sem jogar, mas foi
melhorando. Acho que realmente conseguimos manter o
padrão, apesar da quarentena, e
quando retomamos às atividades, não sentimos muito a diferença. E o trabalho psicológico foi muito importante, fez
toda a diferença. Espero buscar cada vez mais o ritmo de
jogo. Vamos seguir focadas e
sempre buscando chegar às finais dos torneios. A estrutura
estava excelente e estamos
empolgadas para competir no
CDV novamente”, disse.
A segunda etapa da temporada 2020/2021 começará com o
torneio feminino, que será realizado entre os dias 15 e 18 de
outubro. Na semana seguinte,
entre 22 e 25 de outubro, ocorrerá o torneio masculino. As
etapas foram divididas em semanas diferentes para reduzir a
circulação de pessoas dentro do
Centro de Desenvolvimento de
Voleibol, aumentando a segurança nos protocolos de prevenção
ao coronavírus.

Todos os atletas realizaram
um teste inicial para COVID-19
antes da competição. O resultado foi enviado à CBV e, só diante disso, confirmada a inscrição. Um dia antes da estreia
na competição, os atletas chegam a Saquarema, respondem
a um questionário sobre sintomas, aferem a temperatura,
oximetria e realizam novo teste
de COVID-19.
Em caso de mais um resultado negativo, o atleta entra na disputa. A partir do momento em
que entra no CDV, o atleta só sai
após a eliminação ou no último
dia para retorno. O protocolo
será exatamente o mesmo com
todos os envolvidos: comissões
técnicas, arbitragem, fornecedores, colaboradores do CDV, e em
todo o staff da CBV.
As outras três etapas da temporada 20/21 ainda terão locais
definidos, mas já possuem datas. A terceira parada será de
5 a 8 de novembro (feminino)
e 12 a 15 de novembro (masculino). O quarto torneio será
de 2 a 6 de dezembro, e o quinto de 16 a 20 de dezembro,
com possibilidade de realização dos dois naipes de maneira simultânea.

Melo e Kubot
jogam dois torneios
em Colônia
Foto/ Peter Staples

A retomada do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Open
contou com grandes partidas e
elogios dos atletas para a estrutura montada no Centro de Desenvolvimento de Voleibol
(CDV), em Saquarema (RJ). Vencedores na abertura da temporada 20/21, André Stein/George
(ES/PB) e Ana Patrícia/Rebecca
(MG/CE) também celebraram a
volta aos torneios oficiais em
bom ritmo após mais de sete
meses parados por conta da pandemia da COVID-19.
André Stein e George, que haviam conquistado a temporada 19/
20 do circuito, mantiveram a regularidade na volta do tour. Na final
da etapa disputada em Saquarema,
venceram Guto/Arthur Mariano
(RJ/MS) por 2 sets a 0. George
comentou a felicidade em poder
competir em alto nível novamente.
“Foi muito bom voltar a competir já vencendo a etapa. Nós tivemos um início de 2020 muito
bom, mas veio a pandemia da
COVID-19 e ficamos inseguros
se retornaríamos da mesma for-

Foto/ Wander Roberto

Campeões na abertura da temporada
celebram retomada em Saquarema

Dois torneios na Alemanha
darão sequência neste mês de
outubro à temporada 2020 para
Marcelo Melo e Lukasz Kubot.
Os ATP 250 – Indoors e Championships - serão realizados na
mesma cidade, Colônia, em
duas semanas seguidas, com
início nos dias 12 e 19. O calendário da dupla para este final de ano terá, depois, o ATP
500 de Viena, a partir do próximo dia 26, na Áustria, e o
Masters 1000 de Paris, marcado para o dia 2 de novembro,
na França. Neles, Melo e Kubot vão em busca da classificação para o ATP Finals.
“Serão dois torneios no
mesmo lugar, em Colônia, que
nos ajudarão muito, pois poderemos fazer um bom trabalho
de preparação durante duas semanas, visando Viena e Paris e
a busca da vaga para o Finals”,
afirma Marcelo, que tem o patrocínio de Centauro, BMG e
Itambé, com apoio da Volvo,
Orfeu Cafés Especiais, Head,
Voss, Foxton, Asics, Bolsa
Atleta e Confederação Brasileira de Tênis.
As oito melhores duplas de
2020 disputam o ATP Finals,
que encerra a temporada, entre
os dias 15 e 22 de novembro,
em Londres, na Inglaterra. Atu-

Cuidados para previnir a Covid 19:
- Use máscaras
- Lave bem as mãos
- Evite aglomerações

almente, Melo e Kubot ocupam a décima colocação na
Corrida para Londres, com
995 pontos. Em oitavo, o finlandês Henri Kontinen e o alemão Jan-Lennard Struff (1.020
pontos) e, em nono, o espanhol
Pablo Carreno Busta e o australiano Alex de Minaur
(1.000). No ranking mundial
individual de duplas estão empatados em nono lugar, com
5.140 pontos.
Melo e Kubot foram campeões duas vezes em Viena –
2015 e 2016 -, além de finalistas no ano passado. Em Paris, comemoraram juntos o título em 2017, torneio em que
Marcelo tem mais uma conquista, em 2015, ao lado do
croata Ivan Dodig.
Os dois ATP 250 seguidos,
em Colônia, integram o calendário divulgado pela ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), montado em função da pandemia, após meses
de paralisação por causa da
Covid-19. Os tenistas voltaram às quadras em agosto,
nos Estados Unidos. Na sequência, disputaram a gira
europeia no saibro. Agora, o
circuito segue na Europa,
com os torneios em quadra
rápida e indoor.

