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Décimo terceiro salário deve
injetar R$ 208 bi na economia
Criação de empregos mostra recuperação
em V da economia, diz ministro
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CIC promove Mutirão do Cadastramento
da Renda Básica Emergencial da Cultura
Página 2

O Reino Unido resistia
até a quinta-feira (29) à
pressão para impor um segundo lockdown nacional
depois que França e Alemanha adotaram restrições
abrangentes à vida social
para conter uma disparada de
infecções por coronavírus
que colocou os serviços de
saúde no limite.
O governo do primeiroministro britânico, Boris
Johnson, evitou até o momento um lockdown de âmbito nacional, preferindo um
sistema escalonado de controles locais concebidos
para endurecer as medidas
em regiões afetadas e deixando outras menos limitadas.
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Previsão do Tempo
Sexta: Chuvoso
durante o dia e à
noite.

Manhã

Tarde

20º C
15º C

O Instituto Cidades Sustentáveis lançou na quinta-feira (29)
o Mapa da Desigualdade 2020, que
evidencia como parte dos paulistanos ainda experiencia a violação
de direitos básicos. O levantamento é elaborado desde 2012 e tem
como base dados produzidos por
órgãos públicos, como secretarias municipais e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), entre outras fontes.

Para facilitar a visualização
da análise comparativa entre os
96 distritos, os pesquisadores da
Rede Nossa São Paulo e pelo
Programa Cidades Sustentáveis
utilizam o chamado Desigualtômetro, que mostra, de forma bastante simples, a diferença que
existe entre regiões que apresentam o melhor e o pior índices em
diversos quesitos, como trabalho
e renda, educação, habitação, di-
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Criação de empregos em
setembro atinge melhor nível
em dez anos
Pelo segundo mês seguido, o
país criou empregos formais. Segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), da Secretaria de Trabalho do Ministé-

rio da Economia, 313.564 postos de trabalho com carteira assinada foram abertos no último
mês. O indicador mede a diferença entre contratações e demissões.
Página 3

Parques urbanos estaduais
na Grande SP reabrem
no feriado
Página 2

Rally dos Sertões: time
de tricampeão mundial
tenta repetir 2019
Com os atuais tricampeões
mundiais e um time que conta
com vários títulos na competição, a Can-Am Monster
Energy Rally Team entra na
28ª edição do Rally dos Sertões como uma das principais
referências do off-road brasileiro. Todo concentrado na
categoria que mais cresce e
tem sido a mais competitiva do
fora de estrada no país, a UTV,
o time baseado em Jundiaí, no
interior de São Paulo, contará
com quatro carros listados
entre os principais favoritos
ao título.
Página 6

Noite
Foto/Divulgação

DÓLAR

Turismo
Compra: 5,67
Venda:
5,90
Destaque brasileiro no automobilismo internacional, o

Matheus Morgatto
acelera no Open do
Mundial em Portugal
Jovem destaque do País no
kartismo internacional, Matheus Morgatto será um dos representantes do Brasil no Mundial de Kart, que acontece entre
os dias 6 e 8 de novembro em
Portimão, Portugal. Em reta final de preparação, no entanto, o
piloto brasileiro correrá neste
final de semana no Champions
Of The Future, competição prévia com a grande maioria dos
participantes do Mundial justamente no mesmo traçado.

jovem Leo Lamelas disputará
neste final de semana a penúlti-

ma etapa do Lamborghini Super
Trofeo North America, que acontecerá no desafiador circuito de
Laguna Seca, nos EUA. Após
duas vitórias na categoria ProAm, o piloto brasileiro é o vicelíder do campeonato na categoria, tendo conquistando ainda cinco pódios em seis corridas.
“Estou com uma expectativa
muito boa para essa reta final do
Lamborghini Super Trofeo. O campeonato tem um nível bem alto e os
carros são bastante competitivos e
agora chegou a hora de colar no líder, quem sabe até tomar a primeira
colocação no campeonato. Página 6

“Minha expectativa é desenvolver o equipamento para
poder chegar forte na semana que vem, no Mundial. Será
minha primeira vez nessa pista. Nunca andei aqui antes,
mas estudei alguns vídeos
então já tenho uma noção da
pista e agora é acelerar. Espero que a gente consiga ótimos resultados nessas próximas duas semanas. Vamos
para cima”, afirma Morgatto,
que tem 16 anos. Página 6

Sesc RJ Flamengo e Itambé/
Minas estão na semifinal

Os tricampeões Varela/Gugelmin em ação: em busca de novo
título no Sertões

Leo Lamelas acelera em Laguna
Seca na penúltima etapa do
Lamborghini Super Trofeo

Comercial
Compra: 5,75
Venda:
5,76

Compra: 6,72
Venda:
6,72

CNI diz que setores mais
otimistas são os de
borracha e metalurgia

Esporte

Fonte: Climatempo

EURO

reitos humanos, saúde, cultura e
mobilidade, que estão subdivididos em 48 indicadores.
De modo geral, os distritos
que registraram os melhores indicadores foram Alto de Pinheiros,
Consolação, Pinheiros, Santo
Amaro, Butantã, Perdizes, República, Itaim Bibi, Jardim Paulista
e Moema. Já Marsilac, Brás, Jardim Ângela, Cidade Tiradentes,
Sé, Bom Retiro, Vila Medeiros,
Brasilândia, Capão Redondo,
São Miguel formam a relação
dos distritos com os piores desempenhos. Para o cálculo mais
global, não foram consideradas as
taxas atingidas nos quesitos população e meio ambiente.
O adensamento populacional
é um dos aspectos abordados pelo
levantamento, já que a disparidade, segundo o Desigualtômetro,
é de 46 vezes entre Marsilac, que
está em uma ponta, com um população de 8.398 pessoas, e Grajaú, que se encontra em outra, com
387. 148.
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pandemia da covid-19.
A CNC cita dados do Ministério da Economia que mostram que, entre abril e agosto
foram firmados 16,1 milhões
de acordos entre patrões e empregados no âmbito da MP
936, sendo 7,2 milhões de suspensão do contrato de trabalho 3,5 milhões de redução de
70% da jornada.
Segundo a CNC, o vencimento médio pago em 2020
(R$ 2.192,71) terá um recuo
de 6,6% em comparação ao
valor de 2019 (R$ 2.347,55).
O presidente da CNC, José
Roberto Tadros, atribui a queda do montante do décimo terceiro ao recuo expressivo da
atividade econômica e do
avanço da informalidade.
(Agencia Brasil)

Foto/ Wander Roberto

Covid-19
pressiona
Reino Unido
a seguir
lockdowns de
França e
Alemanha

Foto/Rovena Rosa/ABr

O papa Francisco condenou
como “selvagem” um ataque no
qual três pessoas foram mortas em uma igreja em Nice, na
França, na quinta-feira (29), e
o Vaticano afirmou que terrorismo e violência nunca foram
aceitáveis.
“Informado sobre o ataque selvagem perpetrado
nesta manhã em uma igreja
em Nice, causando a morte
de várias pessoas inocentes,
Sua Santidade, o papa Francisco, se une em oração com
o sofrimento das famílias e
compartilha sua dor”, diz
mensagem enviada em nome
do pontífice ao bispo de
Nice.
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Mapa da Desigualdade
mostra violação de direitos
na cidade de São Paulo

Foto/ Sanderson Pereira

Papa condena
ataque
“selvagem”
a uma igreja
na França

O pagamento do décimo terceiro salário aos trabalhadores
brasileiros deve injetar R$ 208
bilhões na economia brasileiro
neste ano. Em valores reais, o
montante é 5,4% inferior ao registrado em 2019, de acordo
com estimativa da Confederação
Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC),
divulgada na quinta-feira (29).
A queda de 5,4% é a maior
retração anual desde o início
do acompanhamento realizado
pela CNC, em 2012. Um dos
motivos para a queda é a Medida Provisória (MP) 936 deste ano, que autorizou a redução do salário proporcional à
jornada e a suspensão temporária do contrato de trabalho,
com a justificativa de preservar empregos em meio à

Ataque durante a disputa das quartas de final
O Sesc RJ Flamengo (RJ) e o
Itambé/Minas estão na semifinal
do Troféu Super Vôlei Banco do
Brasil Feminino 2020. Na quarta-feira, a equipe carioca e o time
mineiro venceram, respectivamente, Fluminense (RJ) e São
Paulo/Barueri (SP) por 3 sets a 1
com parciais de 25/14, 25/15, 22/

25 e 25/15, e 25/17, 22/25, 25/
22 e 25/20, no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em
Saquarema (RJ).
Sesc RJ Flamengo e
Itambé/Minas duelarão na
próxima sexta-feira (30), às
16h30, pela semifinal da
competição.
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Parques urbanos estaduais na
Grande SP reabrem no feriado
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
O jornalista Cesar Neto publica esta coluna de política na
imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. O site
www.cesarneto.com recebeu Medalha Anchieta (Câmara paulistana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia paulista).
Twitter @cesarnetoreal ... Email @cesar@cesarneto.com
+
C Â M A R A (SP)
O poderoso ex-presidente e atual vice da Mesa Diretora vereador Milton Leite - chama atenção com o jingle “Ajude o
Milton Leite a Ajudar Você”. Desta vez, o dono do DEM terá
votos não só na sua Zona Sul, mas também em partes das Zonas
Norte e Leste
+
PR E F E IT U R A
O ex-governador Marcio França (dono do PSB paulista) tá
crescendo tanto, que o marketing ‘profissa’ do Russomanno criou
o Foi-se pra dizer que faltou mais um ‘F’ no Força, Foco e Fé
(“foi-se embora”) do Bruno Covas (PSDB), que tem o som da
Foice do comunismo
+
A S S E M B L E I A (SP)
Tanto o filho do vereador Milton Leite - o deputado Miltinho
Leite (2º Secretário pelo DEM), como o irmão do ex-deputado
federal Jilmar Tatto - o deputado Ennio Tatto (1º Secretário pelo
PT)- tão trabalhando muito mais que pelas suas próprias reeleições nas eleições 2020
+
G O V E R N O (SP)
João Doria deu mais uma aula de marketing. Anunciou que as
próximas entrevistas coletivas - sobre o futuro da vacina sinopaulista (via Butantã) serão somente nas segundas e quintas-feiras; em tempos de Finados todos os dias. em função da pandemia
Covid 19
+
C O N G R E S S O (BR)
O ex-governador (MG), ex-senador e novamente deputado
federal Aécio Neves encontrou um jeito de fazer com que o governador (SP) Doria - que pregava sua expulsão do ‘novo’ PSDB
por corrupções - esteja ao seu lado : quer vacinação pra Covid 19
na marra
+
P R E S I D Ê N C I A (BR)
Bolsonaro vai aproveitar o feriado de Finados, pra mandar ao
povo brasileiro mensagens que cheguem as famílias que perderam parentes vitimados pelo mutante Corona vírus (Covid 19).
Pra variar, falará a linguagem do povo e pode bombar a popularidade
+
PA R T I D O S
PL - Na família Trípoli, Roberto (PV) enfrenta o irmão ‘Xexéu’, que é vereador e foi pro PSDB, e agora a candidatura de
quem trabalha pelos cães e gatos em São Paulo. Trata-se do Matheus Mafep (PL do Antônio Carlos Rodrigues), com apoio do
prefeito Bruno Covas ...
+
POLÍTICOS
... PODEMOS (ex-PTN) - o vereador Mario Covas Neto, que
é tio do prefeito Bruno Covas (PSDB), não só vai ser reeleito
vereador como vai ser fundamental pra que o sobrinho assuma
ainda mais - no 2º turno - uma postura de quem amadureceu pra
ser o que foi o avô
+
H I ST Ó R IAS
Nunca antes, nos Estados Unidos do Século 20, uma eleição
Presidencial movimentou tantos eleitores - lá o voto não é obrigatório - seja em favor da reeleição do Republicano Trump, seja
pela eleição do senador Democrata Biden. O resultado mudará
parâmetros democráticos

cesar@cesarneto.com
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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

No próximo sábado (31), a
Secretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente do Estado
(SIMA), por meio da Coordenadoria de Parques e Parcerias
(CPP), retoma a visitação pública também aos feriados e fins de
semana nos 15 parques urbanos
estaduais localizados na Grande
São Paulo.
O avanço da Região Metropolitana da fase amarela (3) para
a fase verde (4) no Plano São
Paulo desde o dia 10 de outubro

permite a liberação de atividades
com menos restrições, em alinhamento com a Prefeitura de
São Paulo. As medidas de segurança contra a COVID-19 continuam válidas e os protocolos,
como uso de máscaras e distanciamento social, devem ser respeitados.
Permanece o incentivo às
práticas esportivas individuais –
entre elas, corrida, caminhada
e uso de bicicleta. Desde 3 de
agosto também estão disponí-

veis o uso das quadras de tênis, esporte que permite distanciamento entre os jogadores. Salas de atividades, orquidários, quadras de esportes
coletivos, playgrounds e equipamentos de ginástica seguirão
com restrição.
Segurança
Em todos os locais, a limpeza e desinfecção dos banheiros
foram intensificadas. Há totens com álcool em gel 70%

nas portarias, assim como avisos impressos com os cuidados para evitar a disseminação
da pandemia.
A SIMA está monitorando
as atividades e comportamento da população nos espaços
para a permanência da abertura integral aos fins de semana
e feriados.
O protocolo de reabertura
dos parques urbanos estaduais
nos fins de semana e feriados
pode ser conferido pela internet.

CIC promove Mutirão do Cadastramento
da Renda Básica Emergencial da Cultura
O Centro de Integração da
Cidadania (CIC), em parceria
com a Secretaria de Cultura
e Economia Criativa do Estado, iniciou o Mutirão do Cadastramento da Renda Básica
Emergencial da Cultura, destinado aos trabalhadores que
tiveram atividades interrompidas por conta da pandemia de
COVID-19.
A ação é voltada para artistas, técnicos, produtores, gestores e prestadores de serviços na

área cultural. O cadastro pode
ser feito pela plataforma
www.dadosculturais.sp.gov.br ou
presencialmente nas 17 unidades do CIC até o dia 4 de novembro. Para saber qual a unidade
CIC mais próxima, o interessado deve consultar a internet.
A Lei Federal nº 14.017/
2020, conhecida como Lei Aldir Blanc (LAB), estabelece uma
série de medidas emergências
para o setor cultural e criativo,
fortemente impactado pela pan-

demia do novo coronavírus (COVID-19). A lei tem como objetivos garantir o acesso:
– À renda emergencial para
os(as) profissionais dos setores
cultural e criativo,
– Ao subsídio para a manutenção dos espaços culturais que
tiveram suas atividades interrompidas nesse período;
– Às ações de fomento à cultura, por meio da realização de
prêmios e editais para o setor
cultural e criativo.

Com o decreto federal nº
10.464/2020 que regulamentou
a LAB, ficou estabelecido que
os Estados pagarão o auxílio aos
trabalhadores e os municípios
aos espaços e entidades culturais. Ambos deverão realizar os
editais, prêmios ou outras iniciativas previstas no inciso III, do
Artigo 2º da Lei. O Governo Federal disponibilizou R$ 264 milhões para o estado de São Paulo e R$ 302 milhões para seus
645 municípios.

Univesp: Alunas do Eixo de Licenciatura
recriam jogo chinês em plataforma digital
Um tradicional jogo de tabuleiro inspirou as estudantes do
Eixo de Licenciatura Mariana
Aline Teixeira, Thais Dias, Marcela Arandas, Karina Pereira e
Suzy Mary Moreira, do polo de
Valinhos, da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), a elaborar o Projeto Integrador (PI) “Pong Hau K’i –
Jogo chinês, Como incentivar a
autonomia e aprendizagem no
Raciocínio Lógico pela Matemática”. A iniciativa conta com
a orientação do professor Rogério de Souza Ezequiel.
O passatempo foi a solução
encontrada pelas discentes para
demonstrar os benefícios dos

jogos educativos como atividades lúdicas digitais no processo
de desenvolvimento da autonomia de crianças do 3° ano do
Ensino Fundamental.
De acordo com o relatório
final do PI, atividades recreativas estimulam o pensar consciente dos pequenos educandos
sobre situações que se encontram no ambiente escolar e fora
dele. “O jogo permite o progresso pessoal do aluno, preparandoo melhor para o exercício da cidadania”, afirma o texto.
Metodologia
A ideia para produzir o projeto surgiu a partir de uma pes-

quisa qualitativa, feita com
estudantes da EMEB Cecília
Meirelles, localizada no
bairro Jardim Paraíso. “Ao
analisar o cenário, percebemos a importância de trabalhar mais próximo das crianças, usando recursos didáticos como o Pong Hau K’i,
que pode ser praticado com
o uso de materiais tradicionais, como papel sulfite, lápis, botões e régua, ou por
meio de recursos e ferramentas de pensamento computacional, como Scratch/
App Inventor”, afirmou o
grupo.
O jogo físico foi apresen-

tado a uma estudante que demonstrou evolução de desempenho ao longo das partidas. Acreditando nos resultados positivos da ação e para
facilitar o acesso ao entretenimento, os discentes desenvolveram o jogo na plataforma Scratch.
“O software é utilizado
para a criação de jogos e animações. Ele utiliza blocos
lógicos, itens de sons e imagens, além de facilitar o
compartilhamento das criações on-line”, explicou a
equipe, que pretende mostrar
a iniciativa a outras escolas
municipais no próximo ano.

Rede estadual de ensino apresenta boas
práticas e projetos que incentivam a leitura
Celebrado na quinta-feira
(29), o Dia Nacional do Livro
marca o dia do nascimento da
Biblioteca Nacional do Brasil,
uma das dez maiores bibliotecas
nacionais do mundo, segundo a
Unesco.
Na rede estadual de São Paulo há uma série de boas práticas
e projetos que incentivam a leitura. A Diretoria de Ensino (DE)
Guarulhos Sul, por exemplo, faz
um trabalho que resultou na publicação de três livros – o quarto já está a caminho. Todos são
sobre astronomia.
O responsável pelo projeto,
chamado “Astronomia em Versos”, é o professor coordenador
do núcleo pedagógico (PCNP)
de Geografia Flávio Borges do
Nascimento. A ação é iniciada
com uma formação em astronomia ministrada por ele aos professores da Diretoria de Ensino.
Depois, com o suporte de Flávio, os docentes levam o conteúdo aprendido para os seus alunos em sala de aula.

O PCNP explica que construiu a proposta visando a melhoria do ensino público neste
tema. “Após o curso tento averiguar a eficácia do aprendizado
docente e os acompanho por um
período, o objetivo é dar suporte no momento em que os docentes mais precisam, ou seja,
o momento de lecionar o aprendizado adquirido”, salienta o professor.
Publicações
Posteriormente, os estudantes são convidados a produzir
versos com a temática ligada à
astronomia. Os versos e ilustrações então são transformados
em livros e publicados. A edição
mais recente, a terceira, foi feita em parceria com a Escola Estadual Louis Braille. As professoras responsáveis foram Antonia Roseneide, Michele Helena
Faria, Raquel Maria, que lecionam Ciências da Natureza.
“No primeiro momento os
alunos não sabiam que os poe-

mas iriam para um livro, no final da criação dos poemas, os
reunimos na sala de vídeo e demos a notícia. Foi um dos momentos mais incríveis ver a emoção dos nossos alunos. Hoje,
com o livro publicado, nos sentimos realizadas”, explica Raquel.
O aluno Illison Borges Siqueira, do 9º ano do Ensino Fundamental, participou da publicação como ilustrador, e foi surpreendido ao ver que sua arte tinha sido escolhida para a capa do
livro. “Foi uma grande surpresa
para mim, não haviam me avisado que ela seria usada para a
capa. Amo astronomia, o primeiro ano que realmente estudamos
sobre o tema foi no 7º ano, com
a professora Antonia, de Ciências. Na época até minha a festa
de comemoração do meu aniversário sobre este tema porque
eu me apaixonei por astronomia”, afirma.
O material produzido pelos
alunos contribuiu para o apren-

dizado e formação deles. “O livro pode ser usado em sala de
aula, para trabalhar o próprio
tema astronomia, já que os poemas contêm informações científicas”, explicou Michele.
“Também podemos trabalhar em
roda de leitura e apresentações
com os alunos autores dos poemas, para incentivar os demais e
mostrar que todos podem alcançar um objetivo”, complementa
Antonia.
Um livro por ano
O projeto Astronomia em
Versos tem o desafio de publicar um livro por ano. Nos lançamentos são realizadas tardes de
autógrafos. O primeiro e segundo livro foram analisados e prefaciados pelo prof. Dr. Rodolfo
Langhi, da Unesp de Bauru. O
terceiro publicado neste mês, foi
prefaciado pelo Prof. Dr. Maurício Compiani, da Unicamp. Já
o quarto se encontra em produção, mesmo durante a pandemia
de COVID-19.

Poupatempo amplia oferta de vagas para
retirada do Certificado de Registro de Veículos
Para facilitar a vida do cidadão que precisa do Certificado
de Registro de Veículos (CRV),
o antigo DUT, utilizado nos processos de compra e venda de
veículos, o Poupatempo disponibilizou 5,5 mil novas vagas de
agendamento para a retirada do
documento.
A força tarefa acontece em
58 postos do Poupatempo, localizados na Região Metropolitana de São Paulo, litoral e interior do Estado. A partir de agora
são 6,5 mil vagas disponíveis
diariamente durante o horário de
funcionamento de cada unidade,
inclusive aos sábados.
A entrega do CRV para pessoas físicas nessas unidades só
será permitida mediante agendamento,
nos
portais
www.poupatempo.sp.gov.br e
www.detran.sp.gov.br. Basta clicar no link ‘Retirada de CRV’
para escolher a opção desejada.

Quem fez a solicitação pelo Fale
Conosco também pode, a partir
de agora, optar pelo agendamento prévio para agilizar a retirada
do documento. É importante que
na data e horário marcados o cidadão compareça à unidade com
a documentação encaminhada
nos canais eletrônicos.
“Desde a retomada das atividades presenciais nas unidades
do Poupatempo, trabalhamos
para oferecer soluções inovadoras que possam atender cada vez
mais e melhor a população. Nosso objetivo é aumentar a capacidade de atendimento presencial,
seguindo todos os protocolos
sanitários e de segurança para o
cidadão e nossos colaboradores”, explica Murilo Macedo,
diretor de Serviços ao Cidadão
do Poupatempo.
Após a reabertura gradual
dos 75 postos do Poupatempo e
das Ciretrans, a partir de 19 de

agosto, mais de 270 mil CRVs
já foram emitidos.
O Governo de São Paulo não
mediu esforços para a continuidade dos serviços essenciais durante a pandemia de COVID-19.
Diversas ações foram desenvolvidas para agilizar as entregas de
documentos. O sistema drive thru
para entrega e retirada de CRVs
por despachantes está vigente nas
unidades do Poupatempo.
Entre os meses de setembro
e outubro foram realizados três
mutirões para atendimento de
serviços do Detran.SP. Além disso, por meio de postagem via
Correios, mais de 200 mil documentos (RGs e CNHs) foram
entregues à população.
Para evitar aglomerações e
minimizar os riscos de transmissão do novo coronavírus, o acesso aos postos é controlado e o
atendimento realizado apenas
com agendamento.

O uso de máscaras de proteção é obrigatório, assim como a
medição de temperatura e higienização das mãos com álcool
em gel na entrada das unidades.
A manutenção do distanciamento entre as pessoas foi reforçada com sinalização nos bancos
de espera, marcações no chão e
orientação. A presença de acompanhantes permitida somente
em casos de crianças, idosos ou
pessoas com deficiência.
Em dois meses de reabertura, foram realizados cerca de
3,2 milhões de atendimentos,
sendo 2,4 milhões de forma
online e 800 mil presenciais.
Com a digitalização dos serviços, as plataformas online
(site e app) foram fundamentais para manter o atendimento ao público. São 87 opções,
com agilidade e conforto, na
palma da mão, pelo celular, ou
na tela do computador.
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Déficit primário do Governo Central
atinge R$76,16 bilhões em setembro
A retração econômica provocada pela pandemia do novo
coronavírus fez o Governo Central – Tesouro Nacional, Banco
Central e Previdência Social –
encerrar setembro com déficit
primário de R$ 76,155 bilhões.
Apesar de ser o pior desempenho registrado para o mês desde
o início da série histórica, em
1997, o resultado veio melhor
que o estimado pelo mercado.
As instituições financeiras
pesquisadas pelo Prisma Fiscal,
publicação do Ministério da
Economia com analistas de mercado, estimavam que o resultado negativo ficaria em R$ 83,5
bilhões no mês passado. Depois
de terem crescido 1% acima da
inflação em agosto, as receitas
totais do Governo Central voltaram a cair em setembro, registrando recuo de 2% (descontada a inflação) em relação ao
mesmo mês do ano passado.
O déficit primário representa
o resultado negativo nas contas
do governo desconsiderando os
juros da dívida pública. De janeiro a setembro, o resultado negativo do Governo Central totalizou R$ 677,436 bilhões, valor
recorde da série histórica para

o período. Nos nove primeiros
meses do ano passado, o déficit
somava R$ 72,537 bilhões.
No acumulado de 12 meses,
o déficit primário chega a R$
707 bilhões, o equivalente a
9,8% do Produto Interno Bruto
(PIB). Para 2020, o Ministério
da Economia projeta resultado
negativo de R$ 871 bilhões para
o Governo Central, o equivalente a 12,1% do Produto Interno
Bruto (PIB).
Receita
Em relação à receita, o Tesouro Nacional afirma que a queda verificada em setembro se
deve a receitas não administradas. Elas recuaram R$ 4,7 bilhões na comparação com o
mesmo mês do ano passado,
motivada principalmente pela
diminuição do pagamento de dividendos de estatais ao Tesouro
durante a pandemia de covid-19.
As receitas administradas,
que dependem do pagamento de
tributos, cresceram R$ 2,3 bilhões, motivadas principalmente pelo aumento na arrecadação
de Imposto de Renda, do Programa de Integração Social (PIS) e
da Contribuição para o Financi-

amento da Seguridade Social
(Cofins). No caso do PIS/Cofins, a alta está relacionada à recuperação parcial das vendas.

totalizou R$ 24,2 bilhões. Em
segundo lugar, vem a ajuda aos
estados e aos municípios, que
consumiu R$ 19,3 bilhões.

Coronavírus
Mesmo com a recuperação
em setembro, as receitas totais
do Governo Central acumulam
queda de 13,7% de janeiro a setembro descontada a inflação. O
recuo reflete a crise econômica
provocada pela pandemia do
novo coronavírus, que paralisou
a produção e o consumo durante algumas semanas.
Além da queda nas receitas,
o aumento de despesas com o
enfrentamento da pandemia da
covid-19 foram os principais
responsáveis pelo aumento do
déficit primário. Por causa do
estado de calamidade pública
aprovado pelo Congresso em
março, o Governo Central está
dispensado de cumprir a meta de
déficit primário de R$ 124,1 bilhões para este ano.
Segundo os números do Tesouro, as medidas associadas à
pandemia aumentaram as despesas em R$ 73,5 bilhões no mês
passado. A maior despesa decorre do auxílio emergencial, que

Reformas
Mesmo com autorização
para gastar mais, o Tesouro fez
um apelo para a continuidade das
reformas estruturais, de modo a
preservar o teto federal de gastos, a única âncora fiscal que restou no Orçamento de 2020. Segundo o órgão, é necessário retomar os esforços de busca do
reequilíbrio das contas públicas
depois do fim da pandemia, caso
contrário haverá danos para a
sociedade e para a economia.
“Para este fim, é fundamental a retomada do processo de
consolidação fiscal através do
avanço da agenda de reformas
proposta, dentre elas a PEC
Emergencial, a PEC do Pacto
Federativo e a Reforma Administrativa. Tais reformas fortalecem o compromisso do governo com a sustentabilidade fiscal,
por meio do teto de gastos, que
se tornou a principal âncora fiscal de médio prazo do país”, informou o Tesouro, em comunicado. (Agencia Brasil)

Criação de empregos em setembro
atinge melhor nível em dez anos
Pelo segundo mês seguido, o
país criou empregos formais.
Segundo dados divulgados pelo
Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, 313.564 postos
de trabalho com carteira assinada
foram abertos no último mês. O
indicador mede a diferença entre
contratações e demissões.
Este foi o melhor resultado
para meses de setembro desde o
início da série histórica do Caged, em 2010. No acumulado do
ano, no entanto, o mercado de trabalho continua sentindo o impacto da pandemia. De janeiro a setembro, foram fechadas 558.597
vagas, o terceiro pior resultado
para o período desde o início da
série histórica, em 2010. Só perdendo para os nove primeiros
meses de 2015 (-657.761 empregos) e 2016 (-683.597).
Na divisão por ramos de atividade, todos os cinco setores

pesquisados criaram empregos
formais em setembro. A estatística foi liderada pela indústria,
com a abertura de 110.868 postos. O indicador inclui a indústria de transformação, de extração e de outros tipos.
Com 80.481 novos postos, os
serviços vêm em segundo lugar.
A criação de empregos no setor de serviços quase dobrou
em relação a agosto. Em seguida, vem o grupo comércio, reparação de serviços automotores e de motocicletas, com
69.239 novas vagas.
Em quarto lugar, está o setor
de construção, com 45.249 postos. O grupo que abrange agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, abriu
7.751 postos em setembro.
Na indústria, o destaque positivo ficou com a indústria de
transformação, que contratou
108.283 trabalhadores a mais do
que demitiu. Em segundo lugar,

veio a indústria ligada ao saneamento e à gestão de resíduos, que
abriu 1.446 vagas.
Os serviços tiveram desempenhos opostos conforme o ramo
de atividade. O segmento de atividades administrativas e serviços complementares criou
42.349 postos. O setor de atividades profissionais, científicas
e técnicas abriu 12.455 vagas.
Segmento mais afetado pelo
distanciamento social, o setor de
alojamento e alimentação voltou
a criar empregos depois de seis
meses de demissões e abriu
4.637 vagas. O segmento de educação, no entanto, continua a enfrentar dificuldades e demitiu
8.474 trabalhadores a mais do
que contratou.
Desde abril, as estatísticas do
Caged não detalham as contratações e demissões por segmentos
do comércio. A série histórica
anterior separava os dados do
comércio atacadista e varejista.

Todas as regiões brasileiras
criaram empregos com carteira
assinada em setembro. O Sudeste liderou a abertura de vagas,
com 128.094 novos postos, seguido pelo Nordeste, com
85.336 postos criados, e pelo
Sul, com mais 60.319 postos.
O Norte abriu 20.640 postos
de trabalho, e o Centro-Oeste
criou 19.194 postos formais no
mês passado.
Na divisão por unidades da
Federação, a criação de empregos se disseminou pelo país. Todos os estados e o Distrito Federal abriram postos com carteira assinada em setembro.
As maiores variações positivas ocorreram em São Paulo,
com a abertura de 75.706 postos;
Minas Gerais, 36.505 postos, e
Santa Catarina, 24.827 postos.
Os três estados que menos criam postos de trabalho foram
Amapá, 450 vagas; Acre, 577; e
Roraima, 1.101. (Agencia Brasil)

Confiança de serviços volta a cair
depois de cinco altas, diz FGV
O Índice de Confiança de
Serviços (ICS), medido pela
Fundação Getulio Vargas (FGV),
teve queda de 0,4 ponto na passagem de setembro para outubro. Essa foi a primeira queda
depois de cinco altas consecutivas do indicador, que mede a
confiança do empresário do setor brasileiro de serviços.
Com a queda, o indicador

chegou a 87,5 pontos em uma
escala de zero a 200, e continua
abaixo do patamar pré-pandemia
(fevereiro deste ano), quando
registrou 94,4 pontos. Seis dos
13 segmentos pesquisados tiveram recuo na confiança.
A queda foi puxada pelo Índice de Expectativas, que mede
a confiança no futuro e que caiu
3,2 pontos, passando para 95,7

pontos e voltando a se situar
abaixo do patamar pré-pandemia
(fevereiro de 2020).
Já o Índice da Situação Atual, que mede a percepção dos
empresários sobre o presente,
subiu 2,6 pontos e passou para
79,5, mantendo a trajetória crescente desde maio.
O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) do se-

tor de serviços caiu 0,5 ponto
percentual e chegou a 81,3%.
“A grande cautela dos consumidores e a incerteza sobre a evolução da pandemia sugerem que o
setor ainda enfrentará dificuldades
para retornar ao ritmo de recuperação observado do início do ano”,
disse hoje, no Rio de Janeiro, o
economista da FGV Rodolpho
Tobler. (Agencia Brasil)

“Jamais esteve sob análise
privatizar o SUS”, diz Guedes
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse na quinta-feira
(29) que a privatização do Sistema Único de Saúde (SUS) jamais
esteve sob análise da equipe econômica. Mas, segundo ele, houve,
sim, uma intenção da área de parcerias público-privadas (PPP) em
utilizar capital privado para finalização de obras de unidades de saúde. Em contrapartida, o governo
ofereceria aos usuários um voucher para atendimento médico na
rede privada, para suplementar o
setor de saúde pública.
Está cheio de capital privado
disponível, aí eles vêm e se oferecem ‘vamos fazer PPP, a gente
pode terminar as obras, vocês não
gastam com a infraestrutura e
vocês dão um cheque consulta,
como se fosse um voucher saúde’. Aí a pessoa vai ser atendida,
é melhor do que não ter [atendimento]”, disse, durante audiência
virtual da Comissão Mista do
Congresso que acompanha a situação fiscal e a execução orçamentária das medidas relacionadas à pandemia da covid-19.
Na terça-feira (27), por meio
de decreto, o governo incluiu a
política de fomento ao setor de
atenção primária à saúde no seu
programa de concessões e privatizações, o Programa de Parce-

rias de Investimentos (PPI), que
previa a realização de estudos e a
avaliação de parcerias com a iniciativa privada para a construção,
a modernização e a operação de
Unidades Básicas de Saúde
(UBS) dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios. Diante das repercussões, na quartafeira (28), a medida foi revogada
pelo presidente Jair Bolsonaro.
Para Guedes, durante essa
crise, o SUS mostrou “a decisiva
importância de termos um sistema descentralizado de acesso universal à saúde” e que seria um contrassenso a privatização. “Quem é
maluco de acabar com acesso universal? A luta é o contrário, como
aumentar o acesso universal?
Como dar um voucher à saúde, à
educação, para que as pessoas possam procurar escolas, porque o
setor público sozinho não tem a
capacidade financeira de atender
todo mundo”, disse.
Guedes explicou que atualmente há mais de 4 mil UBS e
168 unidades de Pronto Atendimento (UPAs) inacabadas em
todo o país, por falta de recursos.
“Isso no meio de uma epidemia e
o governo sem a capacidade de
atendimento”, ressaltou, justificando a intenção do decreto da
equipe do PPI. Ele disse que a

secretária Especial do PPI, Martha Seillier, é uma pessoa “totalmente insuspeita” e uma funcionária pública competente e que já
trabalhou para outros governos.
Em nota, o Ministério da
Economia também esclareceu
que a eventual concessão da construção e da gestão de UBS à iniciativa privada não afetará a gratuidade do SUS. Para Guedes,
entretanto, se a medida não for
bem-aceita, “seja por preconceito, por decisão, por incompreensão política, não tem problema,
os recursos vão para outro lugar”.
De acordo com o ministro, o
governo tem projetos de privatizações e concessões, por exemplo, na área de saneamento, petróleo e setor elétrico. “Não entrou na nossa consideração invadir a área de saúde para privatizar
jamais”, ressaltou.
Guedes falou ainda sobre as
condições econômicas do governo caso o país seja atingido por
uma segunda onda de infecções
da covid-19. De acordo com ele,
o governo tem fôlego para seguir
até o fim do ano, mantendo os
compromissos com as prorrogações do auxílio emergencial e de
preservação do emprego. “Dali
para frente é um ponto de interrogação. Se não trabalharmos as

reformas teremos de novo um
enorme desafio ano que vem”,
disse.
Para ele, as reformas estruturantes, como tributária, administrativa e o novo pacto federativo, são essenciais para a retomada do crescimento, a criação
de emprego e renda para a população e o equilíbrio fiscal. Entretanto, caso seja necessário “daremos uma resposta igualmente
decisiva e encontraremos recursos. “Mas não é plano A, o que
vemos no momento é a doença
descendo e a economia voltando”, explicou.
No caso do pacto federativo,
o ministro afirmou que é importante acrescentar uma cláusula
sobre condições de calamidades
públicas. “O que acontece se amanhã subir o nível do mar? E 80%
da população brasileira vive na
costa, vamos ver milhares fugindo para as montanhas. Como vai
ser isso se houver um desastre
ambiental ou uma calamidade,
uma covid-26, como vamos enfrentar isso? Temos que ter uma
cláusula de calamidade pública,
justamente que crie esse sistema
de exceção para episódios onde
precisamos preservar vida e empregos de brasileiros”, disse.
(Agencia Brasil)

Papa condena ataque
“selvagem” a uma
igreja na França
O papa Francisco condenou como “selvagem” um ataque no
qual três pessoas foram mortas em uma igreja em Nice, na França, na quinta-feira (29), e o Vaticano afirmou que terrorismo e
violência nunca foram aceitáveis.
“Informado sobre o ataque selvagem perpetrado nesta manhã
em uma igreja em Nice, causando a morte de várias pessoas inocentes, Sua Santidade, o papa Francisco, se une em oração com o
sofrimento das famílias e compartilha sua dor”, diz mensagem
enviada em nome do pontífice ao bispo de Nice.
Segundo a mensagem, o papa condena “da maneira mais enérgica esses violentos atos de terror” e pede que o povo francês
permaneça unido.
Anteriormente, o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, disse
que o ataque “semeou a morte em um lugar de amor e consolação”, uma casa de Deus.
“É um momento de dor em tempos de confusão. Terrorismo
e violência nunca podem ser aceitos”, afirmou Bruni. (Agencia
Brasil)

Covid-19 pressiona
Reino Unido a seguir
lockdowns de França
e Alemanha
O Reino Unido resistia até a quinta-feira (29) à pressão para
impor um segundo lockdown nacional depois que França e Alemanha adotaram restrições abrangentes à vida social para conter
uma disparada de infecções por coronavírus que colocou os serviços de saúde no limite.
O governo do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson,
evitou até o momento um lockdown de âmbito nacional, preferindo um sistema escalonado de controles locais concebidos para
endurecer as medidas em regiões afetadas e deixando outras
menos limitadas.
Um novo estudo do Imperial College de Londres sublinhou a
situação aflitiva enfrentada pelo Reino Unido, país com o maior
número de mortes de coronavírus na Europa, mostrando que os
casos da Inglaterra dobram a cada nove dias.
Steven Riley, o autor do estudo, disse que o governo deveria
decidir rapidamente se quiser seguir o exemplo de França e Alemanha.
“E cedo é melhor do que tarde”, disse Riley, professor de
dinâmica de doenças infecciosas, à rede BBC.
Mas o ministro da Habitação, Robert Jenrick, disse que não
acha inevitável o Reino Unido copiar França e Alemanha e impor
restrições nacionais.
“O julgamento do governo hoje é que um lockdown nacional
generalizado não é adequado, faria mais mal do que bem”, disse
ele à Rádio Times
As economias europeias mergulharam na recessão mais profunda já registrada devido aos lockdowns generalizados adotados no início da crise, em março e abril, e as restrições mais
recentes apagaram os sinais tímidos de recuperação vistos durante o verão.
Os mercados financeiros se reergueram em parte nesta quinta-feira depois de uma liquidação brutal no dia anterior, devido a
perspectiva de uma recessão de mergulho duplo.
Os governos estão desesperados para evitar uma repetição
dos lockdowns da primavera, mas foram forçados a agir devido à
velocidade das infecções novas e a uma taxa de mortalidade que
cresce continuamente em todo o continente.
Os lockdowns francês e alemão estão mantendo as escolas e
a maioria dos negócios abertos, mas limitam severamente a vida
social ao fechar bares, restaurantes, cinemas e estabelecimentos semelhantes, assim como a movimentação de pessoas.
A chanceler alemã, Angela Merkel, alertou que “o inverno
será duro”. (Agencia Brasil)

CNI diz que setores
mais otimistas são os
de borracha e metalurgia
O Índice de Confiança do
Empresário (Icei), edição de
outubro, registrou alta em todos
os 30 setores analisados pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI). Na comparação
com setembro, houve aumento
em 13 setores industriais e recuo em 16.
O setor que teve maior
pontuação foi o de produtos de
borracha (64,8 pontos), seguido por metalurgia (64,5); produtos de minerais não metálicos (64,1); e produtos de metal exceto máquinas e equipamentos (64).
Segundo pesquisa da CNI, os
setores com menor confiança
foram os de biocombustíveis
(54 pontos); obras de infraestrutura (54,3); equipamentos de informática, produtos eletrônicos
e outros (56,7); couros e artefatos de couro (57,4); e produtos de limpeza, perfumaria e higiene pessoal (57,4).

O Icei varia de zero a 100
pontos. Quando acima de 50
pontos, ele indica confiança por
parte do empresariado. Quanto
maior for o índice, maior a confiança do setor.
Comparação
Os setores que apresentaram
maior alta, na comparação com
o levantamento anterior, foram
os da indústria extrativa, que aumentou 3,8 pontos, atingindo
63,7; produtos de metal (alta de
3,4 pontos, chegando a 64); e o
de impressão e reprodução de
gravações, que cresceu 3 pontos, chegando a 58,6 pontos.
Já as maiores quedas ficaram
com os setores de equipamentos de informática, que declinou
6,3 pontos; o de biocombustíveis
(queda de 4,6 pontos); e o de
produtos de material plástico,
que apresentou queda de 3,9 pontos, ficando com 61,1 pontos.
(Agencia Brasil)
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Mapa da Desigualdade mostra
violação de direitos na cidade de SP
O Instituto Cidades Sustentáveis lançou na quinta-feira
(29) o Mapa da Desigualdade
2020, que evidencia como parte
dos paulistanos ainda experiencia a violação de direitos básicos. O levantamento é elaborado desde 2012 e tem como base
dados produzidos por órgãos
públicos, como secretarias municipais e o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE), entre outras fontes.
Para facilitar a visualização
da análise comparativa entre os
96 distritos, os pesquisadores
da Rede Nossa São Paulo e pelo
Programa Cidades Sustentáveis
utilizam o chamado Desigualtômetro, que mostra, de forma
bastante simples, a diferença
que existe entre regiões que
apresentam o melhor e o pior índices em diversos quesitos,
como trabalho e renda, educação, habitação, direitos humanos, saúde, cultura e mobilidade, que estão subdivididos em
48 indicadores.
De modo geral, os distritos
que registraram os melhores indicadores foram Alto de Pinheiros, Consolação, Pinheiros,

Santo Amaro, Butantã, Perdizes, República, Itaim Bibi, Jardim Paulista e Moema. Já Marsilac, Brás, Jardim Ângela, Cidade Tiradentes, Sé, Bom Retiro, Vila Medeiros, Brasilândia,
Capão Redondo, São Miguel
formam a relação dos distritos
com os piores desempenhos.
Para o cálculo mais global, não
foram consideradas as taxas
atingidas nos quesitos população e meio ambiente.
O adensamento populacional é um dos aspectos abordados pelo levantamento, já que
a disparidade, segundo o Desigualtômetro, é de 46 vezes entre Marsilac, que está em uma
ponta, com um população de
8.398 pessoas, e Grajaú, que se
encontra em outra, com 387.148.
Ao se avaliar a proporção de
pretos e pardos, que compõem
a população negra, o quadro
muda. O distrito de Moema
apresenta o menor valor, 5,8%
e contrasta com o de Jardim
Ângela, no qual 60,1% dos residentes são negros.
Apesar de não haver favelas em alguns distritos ou estar
em número bastante reduzido,

Bolsonaro anuncia
construção de aeroporto
e de moradias
no Maranhão
Em visita à cidade de Imperatriz, no oeste do Maranhão, a
cerca de 800 quilômetros da capital São Luís, o presidente Jair
Bolsonaro participou de solenidade para o anúncio da retomada da construção de 218 moradias rurais no estado e o início
da elaboração do projeto do Aeroporto Regional de Balsas, no
sul do estado.
As moradias rurais serão
construídas em Setubinha (39
unidades), Maranhãozinho (49),
São Luís (80) e Bacabal (50).
Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, mais
de 870 pessoas serão beneficiadas.
A elaboração do projeto do
aeroporto deverá levar 15 meses e custar R$ 1,7 milhão, recursos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do
São Francisco e do Parnaíba

(Codevasf).
A visita do presidente Jair
Bolsonaro, junto com o ministro Fábio Faria (Comunicações), também serviu para a
inauguração de mais um ponto
de internet ilimitada no Maranhão. A iniciativa faz parte do
programa Wi-Fi na Praça.
Segundo o Ministério das
Comunicações, em todo o estado, foram instaladas 1.297 antenas de conexão por satélite.
Nove de cada dez antenas são
fixadas em escolas públicas.
Também recebem o equipamento unidades de saúde e de segurança pública, aldeias indígenas e espaços comunitários de
inclusão digital.
O presidente também entregou duas patrulhas agrícolas a
associações de produtores rurais das cidades de Feira Nova e
Balsas. (Agencia Brasil)

como é o caso de Bela Vista, Pinheiros e Moema, em outros
pontos da cidade chegam a ter
uma forte presença e representar, com isso, um importante fator para a compreensão da pobreza, a concentração de renda
e a omissão do Estado. Em Brasilândia e Vila Prudente, as favelas representam pouco mais
de um quarto das residências e
em Jardim São Luís 69,5% dos
lares são classificados como
assentamentos informais.
Diante das estatísticas,
pode-se estabelecer uma relação entre o perfil étnico-racial
de quem mora em favelas na capital e suas condições de moradia. Por exemplo, ao mesmo tempo em que Jardim Ângela é o
distrito com a maior população
negra do município, é também
o que registra a maior quantidade de domicílios em favelas
(53,9%).
A desigualdade social também se expressa em fatores
como o acesso ao transporte
público. Para aferir os índices de
cada distrito, levou-se em conta
a proporção da população que
reside em um raio de até um quilômetro de estações de trem,
metrô e monotrilho. Na primeira
colocação, estão os distritos da
República (88%), Sé (86,4%) e
Santa Cecília (73,2%). Os três
distritos com menores taxas são

Vila Sônia (2,2%), São Rafael
(1,4%) e Vila Guilherme (0,5%).
Conforme acrescenta o relatório,
o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP)
estima que apenas 18% da população da capital paulista mora
em um local que fica a essa distância das paradas.
Em termos de saúde, o Desigualtômetro revela que, em
certos locais de São Paulo, a
população enfrenta condições
8,6 vezes piores do que em outros endereços. No Cambuci,
por exemplo, o tempo médio de
espera para se conseguir uma
consulta na atenção básica é de
cinco dias. No Vila Matilde, Vila
Formosa e Água Rasa, a fila
anda muito mais devagar, fazendo com que os usuários da rede
esperem cerca de 43 dias para
serem atendidos.
A cobertura de serviços
como a coleta seletiva de lixo
também foram analisados. A
subprefeitura Vila Maria/Vila
Guilherme foi a subprefeitura
que registrou o maior índice. Lá,
10,62% dos resíduos foram recolhidos mais criteriosamente,
ao contrário do que ocorre na
de Itaim Paulista, em que a porcentagem cai para 0,25%.
O relatório também esmiúça
a educação, sob diversos ângulos. Um dos principais indicadores destrinchados é o re-

ferente às matrículas no ensino
básico de escolas públicas. Em
Cidade Tiradentes, 87,8% dos
alunos pertencem à rede pública de ensino, situação inversa
da observada no Jardim Paulista, em que a proporção é de apenas 5,4%.
Com a pandemia de covid19, porém, o quadro pode sofrer modificações, segundo a
pesquisadora Carolina La Terza. Ela diz que a próxima edição
do relatório pode refletir a opção de famílias que acabaram
matriculando os filhos em escolas públicas após terem sofrido perdas na renda, no contexto da crise sanitária.
Carolina chama a atenção,
ainda, para o fato de que 13 distritos não dispõem de nenhum
espaço cultural. São eles: Água
Rasa, Barra Funda, Cambuci,
Campo Belo, Campo Grande, Cidade Ademar, Jaguara, Marsilac, Ponte Rasa, Saúde, Vila Leopoldina, Vila Matilde e Vila
Medeiros.
A cobertura de serviços
como a coleta seletiva de lixo
também foram analisados. A
subprefeitura Vila Maria/Vila
Guilherme foi a subprefeitura
que registrou o maior índice. Lá,
10,62% dos resíduos foram recolhidos mais criteriosamente,
ao contrário do que ocorre na
de Itaim Paulista, em que a por-

centagem cai para 0,25%.
Para o coordenador-geral da
Rede São Paulo, Jorge Abrahão,
a desigualdade social não é de
hoje e resulta das escolhas feitas pelos governantes. “Está
sendo construída há décadas.
Ela é fruto de um processo de
políticas, na verdade ,que fazem
com que tenha aumentado e
chegado a esse vergonhoso
ponto no nosso país. Mas não
pode ser naturalizada, justamente por isso, porque é fruto
de políticas públicas, definidas
pelos políticos, pela sociedade
de modo geral e com aceitação
de boa parte da sociedade. Até
por isso, por ter sido construída, pode ser convertida. Se ela
é um produto nosso, pode ser
revertida e depende muito da
política”, afirma.
A prefeitura de São Paulo
afirmou que a postura que adotou “não foi um discurso em
vão, uma questão apenas de intenção ou de utopia, e sim uma
lição de combate “à desigualdade regional, à desigualdade
de gênero, à desigualdade social”. Segundo a prefeitura, 13
dos aspectos analisados no relatório melhoraram nos últimos
anos. “Os resultados mostram
que o foco foi investir na periferia, naqueles que mais precisam da atuação do poder público”, ressaltou. (Agencia Brasil)

Criação de empregos mostra recuperação
em V da economia, diz ministro
A criação recorde de empregos em setembro confirma a recuperação em V (forte queda, seguida de forte alta) da economia
brasileira, disse na quinta-feira
(29) o ministro da Economia,
Paulo Guedes. Ele participou da
divulgação dos dados de setembro do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que registrou criação recorde de postos de trabalho no
mês.
Guedes agradeceu ao Congresso Nacional a aprovação das
medidas emergenciais que permitiram sustentar o emprego durante a pandemia de covid-19 e
ressaltou que o país recuperou
cerca de metade dos empregos
perdidos durante a pandemia.
“Uma excelente notícia, confirmando a volta da economia bra-

sileira em V. É o maior ritmo de
criação de empregos já registrado em qualquer setembro”, declarou.
O ministro ressaltou que a
criação de empregos formais foi
ampla, com todos os setores da
economia aumentando o número de vagas em todas as regiões
do Brasil. “Tivemos aumento de
criação de empregos generalizada. Não é um bolsão”, disse.
Guedes reiterou que o Brasil surpreenderá o mundo. “Mesmo os
serviços, que estavam com dificuldades, criaram 80 mil empregos em setembro”, ressaltou.
Revogações
O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco
Leal, afirmou que a secretaria

apresentará, nos próximos dias,
novas medidas de revogação de
diversos decretos e normas trabalhistas. Segundo ele, as medidas ajudarão a reduzir a insegurança jurídica no mercado de trabalho e a estimular a criação de
empregos.
Bianco negou que o governo pretenda estender o programa de redução de jornada com
redução de salários e de suspensão de contratos para 2021. Ele
explicou que a prorrogação do
programa para o próximo ano é
impossível porque todas as medidas relativas ao enfrentamento da pandemia de covid-19 se
valeram do orçamento de guerra, que acaba no fim do ano.
Sobre o cálculo do décimo
terceiro salário para os trabalhadores que se beneficiaram do

programa de preservação do emprego, Bianco disse que a definição se o salário extra será pago
integralmente ou proporcionalmente à jornada diminuída ou ao
contrato suspenso ainda está
sendo analisada pela área jurídica do Ministério da Economia.
Ele informou que, nos próximos
dias, o governo soltará uma definição.
Por fim, o secretario especial
disse que o governo tem estudado medidas para a “modernização” dos contratos de trabalho depois da pandemia. “Temos
de pensar em medidas pós-pandemia. São muitas e estão sobre
a mesa. Estamos buscando criar
oportunidades, não necessariamente com as mesmas medidas
da pandemia”, explicou. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Bio-Tec Participações S.A.
CNPJ/MF nº 09.416.483/0001-84 - NIRE nº 35.300.394.119
Extrato da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em 09.07.2018
Data, Hora, Local: 09.07.2018 às 10 horas, na sede, Avenida Moema nº 87, Bloco “A”, conjunto 153, São Paulo (SP).
Presença: totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: André Jafferian Neto, Secretário: Vagner Simões. Deliberações
Aprovadas: I - AGO: (a) as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2011,
31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016 e 31/12/2017; (b) Tendo em vista o prejuízo apurado nos
exercícios sociais encerrados em 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016 e
31/12/2017, não haverá distribuição de lucros; II – AGE: (a) Abertura do processo ordinário de dissolução, liquidação e
extinção, da sociedade nos termos dos Artigos 206, I, letra C, a 219, da Lei nº 6.404/76, com nomeação do liquidante;
(b) Nomeação do Sr. Wilkerson Freitas Rodrigues, brasileiro, casado, advogado, OAB/DF nº 25.468, CPF nº 648.392.22215, domiciliado em Brasília/DF, como Liquidante, nos termos do Artigo 208, da Lei nº 6.404/76, que será investido em
seu cargo mediante o Termo de Posse; (c) Autorizar o Liquidante a praticar todos os atos referentes à ordinária
Dissolução, Liquidação e Extinção, da Sociedade, prestando contas de seus atos à Assembleia Geral.
Encerramento: Nada mais. São Paulo (SP), 09.07.2018. Presidente: André Jafferian Neto, Secretário: Vagner Simões.
JUCESP nº 464.465/18-7 em 01.10.2018. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

R046 Rio de Janeiro Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/ME n° 25.142.831/0001-29 - NIRE: 35.300.505.620
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: No dia 23/05/2020, às 14h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação
dispensada em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
Ordem do Dia e Deliberações: Restou unanimemente aprovada pelos presentes à reeleição dos Srs. Rodrigo
Lacombe Abbud, brasileiro, casado, engenheiro, RG n° 19.841.788-3 SSP/SP e CPF/ME nº 265.714.598-17; Kenneth
Aron Wainer, norte-americano, divorciado, consultor, RNE n° V203482-C e CPF/ME nº 214.960.168-07; e Sr. Giuliano
Taschetti Ricci, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG nº 29.760.252-4 SSP/SP e CPF/ME nº 373.934.228-59, todos
domiciliados em São Paulo/SP, na Rua Funchal, nº 418, 27º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, para os cargos de
Diretores, sem designação específica, os quais tomaram posse mediante a assinatura dos respectivos termos
lavrados em livro próprio, declarando que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia.
Os Diretores eleitos terão mandato de 03 anos, contados da presente data, permanecendo no exercício de seus
cargos até a investidura dos novos membros eleitos. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos
da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente e Vitor Rangel Botelho Martins - Secretário.
Membros do Conselho de Administração: Sérgio Lemos de Magalhães, Kenneth Aron Wainer e Vitor Rangel
Botelho Martins. Diretores reeleitos: Rodrigo Lacombe Abbud, Kenneth Aron Wainer e Giuliano Taschetti Ricci.
JUCESP nº 378.653/20-9 de 15/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027500-91.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). CARLOS EDUARDO
PRATAVIERA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDILSON GONÇALVES, RG 50.847.600-8, CPF 047.921.50655, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Renato Souza Conceição,
objetivando o pagamento de R$ 5.155,09 (04/06/2018), devidamente atualizado, referente a prestação de
serviços advocatícios em ação de Divórcio Consensual e Fixação de Alimentos de Criança e Regulamentação
de Guarda, tendo o autor sido contrato em 05/05/2016. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de
15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17
de setembro de 2020.
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 12ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA
- Viaduto Paulina, 80 - 9º andar - sala 907 - Centro - CEP 01501-020 - Fone:
3242-2333 R. 2037 - São Paulo-SP - E-mail: sp12faz@tjsp.jus.br - EDITAL para
CONHECIMENTO de TERCEIROS INTERESSADOS, com prazo de 10 (dez) dias,
expedido nos autos do Proc. nº 1014153-08.2013.8.26.0053. A MMª Juíza de
Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - FazendaPública/
Acidentes, Estado de São Paulo, Dra. PAULA MICHELETTO COMETTI, na for ma
da Lei, etc. FAZ SABER a TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que a FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO move uma DE SAPROPRIAÇÃO - DESAPROPRIAÇÃO por UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941 - contra PHILIPPE
RENÉ MICHEL MARIE DE VITON DE PEYRUIS - ESPÓLIO e OUTROS, objetivando
o 16º pavimento do Edifício Barão de Iguape, situado na Rua Direita, nºs 250 e
256, esquina com a Praça do Patriarca, nº 30 e Rua da Quitanda nº 157, Centro,
São Paulo/SP, matriculado sob nº 18.497 do 4º Ofício de Registro de Imóveis ,
declarados de utilidade pública conforme Decreto Estadual nº 58.732, de 17/12/
2012, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 18/12/2012, para
implantação de dependências do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Para levantamento de 80% dos valores depositados, foi determinada a expedição do presente edital com o prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação no
Órgão Oficial, para IMPUGNAÇÃO de TERCEIROS INTERESSADOS, nos termos
e para os fins do disposto no artigo 34 do Decreto Lei nº 3365/41. E para que
produza seus efeitos de direito, será o presente afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de outubro de 2020.
30 e 31/10

M&G FIBRAS HOLDING S.A.
COMPANHIA FECHADA
CNPJ n.º 18.731.866/0001-38 - NIRE 35.300.455.916
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.
Os Senhores Acionistas da M&G FIBRAS HOLDING S.A. são convidados pelo Conselho de Administração a se
reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará em sua sede social, localizada na Avenida das Nações
Unidas, 12551 – 8º andar – Parte V – São Paulo/SP, no dia 06 de novembro de 2020, às 10h, a ﬁm de: Tomar
conhecimento do Relatório da Administração, do Parecer dos Auditores Independentes, examinar e deliberar sobre
as contas da administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas
relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019; Fixar o montante da remuneração global da Administração.
Em consonância com o Parágrafo único do artigo 28 do Estatuto Social em vigor da Companhia, os mandatos
de representação na Assembleia Geral deverão ser depositados na sede social da Companhia até às 18h (dezoito
horas) do dia 04 de novembro de 2020. A M&G FIBRAS HOLDING S.A. informa ainda que o foro judicial competente para dirimir questões que envolva a sua acionista M&G FIBRAS PARTICIPAÇÕES LTDA. é o da cidade de São
Paulo, onde está localizada a sua sede, nos termos do artigo 119 da Lei das Sociedades Anônimas. São Paulo, 23
de outubro de 2019.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - M&G FIBRAS HOLDING S.A
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EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 20
DIAS. PROCESSO Nº 1021011-67.2020.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 11ª Vara da Família e Sucessões, do
Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a).
Claudia Marina Maimone Spagnuolo, 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
Vivianne Macedo Pelegrini Geiger, CPF 040.***-60 e Enrico
Geiger, CPF 270.***-09, 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. NADAMAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 23 de setembro de 2020.
[29,30]

Companhia Copale de
Administração, Comércio e Indústria
CNPJ/MF nº 61.146.502/0001-10
NIRE 35.300.057.007
Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os acionistas para A.G.E. em 11/11/2020,
9:30 hs., na sede social, para deliberarem: a) Demonstrações Financeiras de 2019; b) Destinação do Lucro do
exercício; c) Eleição diretoria e honorários. São Paulo,
30/10/2020. A Diretoria.
(30, 31/10 e 04/11/2020)

R032 Seropédica Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 15.016.349/0001-99 - NIRE 35.300.466.608
Ata de Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: No dia 15/08/2020, às 9h30min, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em
razão da presença de acionistas titulares da totalidade das ações de emissão da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações:
Aprovaram, sem ressalvas: (i) as demonstrações financeiras apresentadas pela Administração da Companhia, compostas pelo
balanço patrimonial e pela demonstração do resultado econômico do exercício social encerrado em 31/12/19; e (ii) restou
prejudicada a matéria do item “ii” da Ordem do Dia, tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no referido exercício social.
A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinatura: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente e
Kenneth Aron Wainer - Secretário. Acionistas: Breof Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia, p. VBI Real
Estate Gestão de Carteiras Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer, REDBR Consultoria e Participações Ltda.,
p. Thomaz Ferreira Pompeo de Camargo e Celso Gonzales Lima; e BREOF Empreendimentos Residenciais II Ltda., p. Rodrigo
Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer. JUCESP nº 401.465/20-2 de 28/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Jornal O DIA SP

SEXTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2020

Companhia de Automóveis Tapajos - CNPJ nº 61.099.636/0001-27 - Demonstrações Contábeis do Exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2019 (Em reais)
Relatório da Diretoria - Srs. Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a vossa apreciação as demonstrações contábeis pertinentes ao exercício social compreendendo o período de 01 de janeiro
a 31 de dezembro de 2019. Não obstante, os documentos que ora apresentamos estão ao inteiro dispor dos Srs. acionistas para quaisquer esclarecimentos que ﬁzerem necessários. São Paulo, 28 de outubro de 2020. A Diretoria
Balanço Patrimonial - Ativo/ Circulante
31/12/2019 31/12/2018 Passivo/ Circulante
31/12/2019 31/12/2018
Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2019 (Em reais)
5.315,89
4.991,95 Receita Bruta
Caixa e Equivalentes de Caixa
2.190.585,72 6.659.439,06 Obrigações Trabalhistas e Previdênciárias
31/12/2019 31/12/2018
82.347,29
86.130,67 Receita Locação de Imóveis próprios
Empréstimos a receber
9.941,00
13.252,00 Impostos e Contribuições a Recolher
2.624.042,28 2.466.858,36
5.512,11
4.566,84 Receita Venda de Imóveis
Total do Ativo Circulante
2.200.526,72 6.672.691,06 Outras Obrigações
- 1.085.011,29
93.175,29
95.689,46 (-) Dedução de tributos
Não Circulante: Outros créditos - LP
601.845,13 611.387,63 Total do Passivo Circulante
(95.777,60) (129.643,27)
514.034,12 514.034,12 Receita Líquida
Investimentos
9.927,81
9.927,81 Não Circulante: Indenização DNER
2.528.264,68 3.422.226,38
514.034,12 514.034,12 Lucro Bruto
Imobilizado
5.596.995,02 5.594.797,57 Total do Passivo Não Circulante
2.528.264,68 3.422.226,38
6.400.000,00 6.400.000,00 Receita (Despesas) Operacionais
Intangível
27.431,02
27.431,02 Patrimônio Líquido: Capital Social
1.280.000,00 1.205.048,35 Despesas com Pessoal
Total do Ativo Não Circulante
6.236.198,98 6.243.544,03 Reserva Legal
(86.647,58) (81.502,93)
149.516,29 4.701.463,16 Despesas Adiministrativas
Total do Ativo
8.436.725,70 12.916.235,09 Lucros Acumulados
(417.920,40) (488.940,03)
Total do Patrimônio Líquido
7.829.516,29 12.306.511,51 Receitas e Despesas Diversas
- 4.816.529,58
Demonstração das Mutações Patrimônio Líquido
8.436.725,70 12.916.235,09 Resultado Operacional antes
Reserva
Lucros Patrimônio Total do Passivo + Patrimônio
Demonstrativos dos Fluxos de Caixa
do resultado ﬁnanceiro
2.023.696,70 7.668.313,00
Capital de Capital Acumulados
Líquido
31/12/2019 31/12/2018 Receitas Financeiras (Despesas Financeiras) 129.674,06 136.906,77
Saldo 31/12/2017 6.400.000,00 831.021,66 135.856,02 7.366.877,68 Atividades Operacionais
Lucro do Exercício
- 374.026,69 7.106.507,14 7.480.533,83 Recebimentos(receitas e partes relacionadas) 2.624.042,28 3.551.869,65 Resultado Operacional antes IRPJ e CSLL 2.153.370,76 7.805.219,77
(417.920,40) 3.936.602,32 Imposto de Renda e Contribuição Social
(305.584,98) (324.685,94)
Distribuição lucros
- (2.540.900,00) (2.540.900,00) Pagamentos: Fornecedores
(6.324.781,00)(2.540.900,00) Lucro Líquido do Exercício
1.847.785,78 7.480.533,83
Saldo 31/12/2018 6.400.000,00 1.205.048,35 4.701.463,16 12.306.511,51 Partes Equivalentes de Caixa
Lucro do Exercício
- 74.951,65 1.772.834,13 1.847.785,78 Variação Líquida de Caixa e Equivalentes (4.118.659,12) 4.947.571,97 contábil (CPC) quando aplicáveis. 2. A depreciação dos bens do ativo imoDistribuição lucros
- (6.324.781,00) (6.324.781,00) Caixa Equivalentes Caixa:No Início Exercício 6.659.439,06 1.711.867,09 bilizado foram calculadas dentro dos limites da legislação vigente e leva em
2.190.585,72 6.659.439,06 consideração a vida útil do bem. 3. O Capital Social representa pelo valor
Saldo 31/12/2019 6.400.000,00 1.280.000,00 149.516,29 7.829.516,29 No Final do Exercício
Variação Líquida Caixa Equivalentes Caixa (4.468.853,34) 4.947.571,97 de R$ 6.400.000,00, está dividido em 12.000 ações ordinárias nominativas
Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2019
1. A apresentação das Demonstrações Contábeis foram elaboradas com adotadas pela primeira vez no exercício de 2.008, as alterações introduzidas sem valor nominal. Eliana José Saad - Diretora Presidente; Andrea Saad base nas práticas contábeis emanadas da lei das S.A. - 6.404/76, sendo pela lei 11.638/07 e lei 11.941/09 bem como os pronunciamentos do comitê Diretora Vice-Presidente; Ives Della Torre - Contador CRC 1SP177074/O-8.

EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação do executado: MARIA APARECIDA DE
SOUZA (CPF/MF Nº 080.388.308-06) e ESPÓLIO DE ROBERTO DE SOUZA (CPF/MF Nº 080.388.308-06), bem como os herdeiros HAROLDO SOUZA (CPF Nº Desconhecido) e
REINALADO (CPF e sobrenome desconhecido); da terceira interessada PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ/MF Nº 46.395.000/0001-39); e do credor ITAÚ
UNIBANCO S.A. (CNPJ/MF Nº 60.701.190/0001-04). O MM. Juiz de Direito Dr. Jomar Juarez Amorim, da 2ª Vara Cível ± Foro Regional III ± Jabaquara, na forma da lei, FAZ SABER,
aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam-se os autos da Ação de Cobrança ± Rito Sumário, ajuizada por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FLAMBOYANT (CNPJ/MF Nº 66.057.357/0001-14) em face de MARIA APARECIDA DE SOUZA (CPF/MF Nº 080.388.308-06) e ESPÓLIO DE ROBERTO
DE SOUZA (CPF/MF Nº 080.388.308-06), nos autos do Processo nº 0018875-78.2001.8.26.0003, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos do Prov. CSM n°
1625/2009 que disciplina o Leilão Eletrônico, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir: 01- IMÓVEL: Apartamento nº 101,
ORFDOL]DGRQRSDYLPHQWRGR³(GLItFLR)ODPER\DQW´%ORFRVLWXDGRj5XD Alessandro Alberti nº 60, Avenida Alberto Fontana e Viela Cinco, na Saúde ± 21º Subdistrito. O imóvel
possui a seguinte metragem: área real total de 99,1178m², área real de uso privativo de 52,8570m², área real de uso comum ao bloco 46,260m², fração ideal no terreno e nas coisas
comuns do edifício 1,92308%. Cabendo-lhe o direito à guarda de um automóvel de passeio de porte médio, sem local determinado ou demarcado na garagem coletiva, loc alizada no
nível do pavimento térreo.
Dados do Imóvel
Contribuinte Municipal n°
157.217.0238-8
14º Cartório de Registros de Imóveis de São
Matrícula Imobiliária n°
106.441
Paulo - SP
Ônus
Registro

Data

Ato

Processo/Origem
Beneficiário / Observações
Cobansa ± Construtora e Comercial Bandeirantes
LTDA
Cessão e transferência de direitos
Itaú Unibanco S.A.
creditórios da Hipoteca
OBS. 01: De acordo com o Laudo de avaliação, o condomínio é composto por 13 andares, portaria com segurança 24h, salão de festas, sala de ginástica, playground e sala de jogos.
O apartamento possui sala de estar jantar, 2 dormitórios, WC social, área de serviço e 1 vaga de garagem. OBS. 02: Conforme consta às fls. 208/210, o referido imóvel foi penhorado
na Execução Hipotecária proposta pelo Banco Itaú S/A, processo nº 00.616080-8/2000, em trâmite perante a 4ª Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara. OBS 03: Embora o imóvel
tenha sido arrestado às fls. 249, ainda se encontra pendente a correspondente averbação na certidão de matrícula. OBS 04: De acordo com o artigo 830, § 3º do Código Civil,
aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Valor de Avaliação do imóvel: R$ 199.000,00
(Out/2017 ± Homologação às fls. 628). Valor de avaliação atualizado: R$ 219.327,34 (Set/2020). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos Tributários: R$
19.340,80 (Out/2020). Todos os débitos tributários estão inscritos na Dívida Ativa. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário
Nacional). Débito Exequendo/Condominial: R$ 206.147,26 (fls. 549/551 ± Ago/2016). Os débitos condominiais não adimplidos pelo valor da arrematação serão de responsabilidade
do Arrematante. 02 - A 1ª praça terá início em 16 de novembro de 2020, às 15 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 19 de novembro de 2020, às 15 horas e 30 minutos. Não
havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 19 de novembro de
2020, às 15 horas e 30 minutos, e se encerrará em 10 de dezembro de 2020, às 15 horas e 30 minutos. Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior a
50% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente apresentadas, por escrito, nos autos
do processo até o início do segundo leilão, sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) so frerá correção
mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam
em diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (Artigo 891, parágrafo único, Artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC). 03 - O leilão será
realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta
Comercial de São Paulo sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com. (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016,
CNJ). 04 ² Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e
coproprietários, terão preferência na aquisição dos bens, nessa ordem (Artigo 892, § 2º, CPC). 05 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (Artigo 843, CPC). 06 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado da seguinte forma: 20%
do lance a título de caução no prazo de até 24 horas da realização do leilão, e o restante no prazo de 15 dias, ambos através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no
https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Artigos
884, IV e art. 892 do CPC). 07 ± O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será
devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente no s casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de
acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante depósito judicial, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do
leilão. 08 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no pra zo
estipulado, pode configurar fraude em leilão (Artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de
5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores,
desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital. 09 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do
interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (Artigo 18 da Resolução n° 236/2016, CNJ). 10 - O arrematante arcará com
eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os
quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. 11 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem,
sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC). 12 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se
estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando s e tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao
adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante,
bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC). 13 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a
efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermé dio de Alienação Particular (Provimento CSM n°
1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas ser ão levadas à apreciação e
aprovação deste MM Juízo. 14 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida
Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo ± SP, endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 963089782. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com. 15 - A publicação deste edital supre
eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (Artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 09 de outubro de 2020.
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Página 5

CNPJ(MF): 23.324.297/0001-46 - NIRE: 35.229.446.034
Demonstrações Financeiras - 30/06/2020 à 30/06/2019 (Valores expressos em reais - R$, centavos não considerados)
Balanços patrimoniais
Demonstrações de resultados
30/06/2020 30/06/2019
30/06/2020 30/06/2019 Receita líquida de serviços prestados
Ativo
30/06/2020 30/06/2019 Passivo
121.863.989 87.198.174
164.056.595 222.292.004 Custo dos serviços prestados
Circulante
107.948.306 86.474.395 Circulante
- (1.274.943)
13.927.404
7.526.112 Lucro bruto
Caixa e equivalentes de caixa
31.964.521 24.898.917 Salários e encargos sociais
121.863.990 85.923.231
Fornecedores
4.004.982
6.204.494
Contas a receber de
Receitas (despesas) operacionais
7.332.190
1.358.571
clientes e outros recebíveis
64.975.722 51.847.620 Impostos e contribuições a pagar
Com vendas
(1.811.868) (2.228.351)
417.866 57.303.127
Impostos e contribuições a recuperar
1.605.316 1.173.347 Outras contas a pagar
(126.570.395) (96.264.036)
567.373
- Gerais e administrativas
Pagamentos antecipados
2.948.894 5.028.012 Contas a pagar de partes relacionadas
118.884
- Outras receitas (despesas)
Depósitos e cauções
106.890 Adiantamento de clientes
operacionais líquidas
5.128.162
964.444
132.703.882 51.018.355
Outros créditos
6.453.852 3.419.609 Receitas diferidas
- 98.881.344 Resultado Operacional antes das
Não Circulante
353.580.391 279.112.067 Arredamentos a pagar
receitas (despesas) ﬁnanceiras
(1.390.111) (11.604.713)
1.879.586
Pagamentos antecipados
4.480
- Empréstimos
(21.203.468)
(502.403)
3.104.427
- Despesas ﬁnanceiras
Contas a receber de partes relacionadas
2.627.927
- Provisões
181.656.969
7.523.105 Receitas ﬁnanceiras
671.035
474.874
Arredamentos antecipados
152.563.264 86.663.528 Não Circulante
7.518.346
- Resultado antes dos
Imobilizado
198.166.618 192.119.812 Empréstimos
174.138.623
7.523.105
tributos sobre o lucro
(21.922.543) (11.632.241)
Intangível
218.102
328.727 Arredamentos a pagar
115.815.133 135.771.354 Imposto de renda e contribuição social
(1.629.475)
(278.146)
Total do ativo
461.528.696 365.586.462 Patrimônio líquido
Capital social
196.015.500 196.015.500 Resultado líquido do período
(23.552.019) (11.910.387)
Marcelo Nastromagario - Administrador - CPF(MF) 266.804.808-76
Prejuízos acumulados
(80.200.367) (60.244.146)
Marcelo Farias Nascimento - Contabilista
As demonstrações ﬁnanceiras completas, contendo
Total do passivo e patrimônio líquido 461.528.696 365.586.462
CRC: 1SP243692/O-2 - CPF(MF) 220.986.288-46
Notas Explicativas encontram-se disponíveis na sede social.
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ISEC SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 16ª E 17ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“Titulares dos CRI”) da 16ª e 17ª Séries da
1ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“CRI”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a PENTÁGONO
S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da
Emissora, convidados a se reunir, em segunda convocação, em Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em
03 de dezembro de 2020 às 11h00 horas, de forma exclusivamente remota e eletrônica através da
plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM
625”), nos termos deste edital, a ﬁm de, conforme da Cláusula Décima Segunda do Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários das 16ª e 17ª Séries da 1ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da ISEC Securitizadora S.A.
(Sucessora por Incorporação da ISEC Brasil Securitizadora S.A. a partir de 01/09/2017) (“Termo de Securitização”),
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) A decretação, ou não, do Vencimento Antecipado da Cédula de Crédito
Bancário Imobiliária de nº 001 (“CCB”) conforme Claúsula “(v)” da CCB bem como dos CRI, conforme Cláusula Terceira
do Termo de Securitzação em razão: (a.i) do não pagamento dos Juros Remuneratórios e Amortização do Principal no
período de 05 de abril de 2019 à 05 de setembro de 2020, referentes aos CRI da 16ª Série da 1ª Emissão, previsto no
Anexo I da CCB, bem como no Anexo II do Termo de Securitização, para o CRI; b) A decretação, ou não, do Vencimento
Antecipado da CCB e, consequentemente, dos CRI, em razão do descumprimento, pela NEX Group Participações S.A.
(“Devedora”), da obrigação não pecuniár
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
AVENUES SÃO PAULO EDUCAÇÃO LTDA.

3ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1034154-96.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional
II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). FABRICIO STENDARD, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) LEO PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA, CNPJ 02.045.161/0001-27, JOSE HENRIQUE TRONCON
CURY, CPF 082.128.368-51, ANTONIA DE SOUZA, CPF 265.640.091-00 e EMILIA BATISTA, CPF
045.247.068-44, que lhes foram proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Carlos Sergio
Barbosa, objetivando em síntese o ressarcimento pelos réus a título de regresso do valor dispendido pelo autor
noutro processo nº 0020202-84.1999.8.26.0114 em tramite na 7ª Vara Civel da Comarca d e Campinas / SP
em razão de figurar como um dos fiadores do contrato de locação de imóvel para fins comerciais no referido
processo. Da-se a ação o valor de R$ 230.000,00 (válidos para abril/2015) para efeitos de alçada fiscal e de
rito. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, 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 – 30 e 31/10
Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0033236-36.2020.8.26.0100. A Drª. Ana Lúcia Xavier
Goldman, MMª. Juíza de Direito da 28ª Vara Cível Foro Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a JINGAI
LI, CPF 233.017.138-23. que o HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, lhe ajuizou da Ação de Conhecimento,
julgada procedente, encontrando-se o processo na fase de Cumprimento de Sentença. Estando a executada
em lugar ignorado e incerto, foi determinada a INTIMAÇÃO por edital, para no prazo de 15 dias, a fluir após
os 20 dias supra, efetuem o pagamento do débito no valor de R$ 75.736,30 em julho/2020, devidamente
atualizado, sob pena do débito ser acrescido de multa de 10% e de honorários de advogado de 10%. Fica
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo supra sem o pagamento, inicia-se
o prazo de 15 dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente
impugnação. Será o presente edital por extrato publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 15/09/2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000614-20.2017.8.26.0704 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima
Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELIANA SANTOS DAMACENO GIOVANOLI, Brasileira, que
o CONDOMÍNIO VILLES DE FRANCE lhe ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança
de R$ 3.073,15, referente à cota condominial e fundo de reserva, vencidos de 20.09.2016 à 20.01.2017,
referente a unidade 82 Bloco C-1 Edifício Toulon, inclusa a multa de 2% no valor de R$ 54,95 em conformidade
com o artigo 1336, § 1º do Código Civil, em vigor a partir de 10.01.03, alusivos à unidade supracitada. Estando
a executada em lugar ignorado e incerto, procedeu-se ao arresto sobre os direitos pertencente a executada
ELIANA SANTOS DAMACENO GIOVANOLI, sobre o apartamento nº 82, localizado no 8º andar do BLOCO
C-1 ou EDIFÍCIO TOULOM (MÓDULO C), situado à rua Trajano Reis número 47, e Rodovia Raposo
Tavares, Jardim das Vertentes, no 13º Subdistrito Butantã, registrado na Matrícula nº 166.533 sendo determinada
a CITAÇÃO, por EDITAL para que em 03 dias, pague o débito atualizado, acrescidos de juros de mora, multa
convencionada moratória de 2% e demais cominações contratuais e honorários advocatícios de 15% que será
reduzido pela metade em caso de pagamento, e não o fazendo será convertido o ARRESTO EM PENHORA
nos termos do artigo 830, § 3º do CPC, com a INTIMAÇÃO para querendo ofereça embargos no prazo de
15 dias, contados a partir do término do prazo do edital, facultando-lhe nesse prazo, reconhecendo o crédito
da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, requerer
que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de
1% ao mês, prazos estes que começarão a fluir, após os 20 dias supra. Não sendo opostos embargos à
execução, a executada será considerada revel, sendo-lhe 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.
30 e 31/10

FORTE SECURITIZADORA S.A.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DASASSEMBLÉIAS GERAIS: ORDINÁRIA (AGO) E EXTRAORDINÁRIA
(AGE) NO DIA06/11/2020 (sexta-feira), PARA DELIBERAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO
DE 2019, ASSIM COMO AS REALIZAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO 2019/2020 E OUTRAS
DECISÕESASSOCIAÇÃO PAULISTA DE IMPRENSA“PALÁCIO DAIMPRENSA” - “ACasa do Jornalista”,
convocam todos os senhores associados, na forma dos Artigos 116º, 117º e 118º do Estatuto Social, a
participarem; da Assembléia Geral Ordinária (AGO) e da Assembléia Geral Extraordinária (AGE), a serem
realizadas na sede da entidade, localizada a Rua Álvares Machado, nº 22, Edifício “JORNALISTAADOLFO
LEMES GILIOLI”, 1º andar no “AUDITÓRIO PAULO ZINGG”, no centro de São Paulo, no próximo dia 06 de
novembro de 2020 (sexta-feira), com inicio às 10:00 horas, para a primeira convocação, com a presença de
no mínimo 100 associados, quites com suas anuidades junto a entidade, apresentando a credencial atualizada
de 2020 na entrada, e, em segunda convocação, às 10:30h, com o quórum mínimo de 10 associados , suficiente
para a deliberação do assunto daordem do dia da Assembléia Geral Ordinária: Assuntos:Apresentação
do Balanço e a Prestação das Contas do ano 2019, para discussão e deliberação. Todos os documentos
referentes a esse item da AGO ficarão à disposição dos associados, diretores e conselheiros, no período de
30 de outubro á 06 de novembro 2020, para análise das contas (receitas e despesas), (extratos bancários)
apresentadas pela Contadoria, Diretoria Financeira e Conselho Fiscal, mediante prévio agendamento na
Administração da entidade.Assembléia Geral Extraordinária (AGE) às 11:00 horas a primeira chamada e
11:30 horas a segunda chamada nos mesmos termos do Estatuto Social, com a abertura dos trabalhos da
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA para deliberação dos seguintes assuntos: 1º - Demonstração
de crédito do Presidente Dr. Sérgio de Azevedo Redó em razão de seus depósitos e transferências bancárias
para a conta corrente da entidade (API), objetivando socorrer financeiramente a entidade em razão de suas
obrigações inadiáveis. Os valores apresentados e já ratificados, servem para a deliberação de pagamentos
e devolução das importâncias já depositadas pelo Presidente conforme vem sendo efetivadas até os dias de
hoje, para assim ser registrado e definitivamente solucionada essa pendência que vem desde 2015. 2º Deliberação sobre a realização das Eleições de 12 de novembro de 2020 da API, uma vez ter somente chapa
única “Boulevard da Imprensa Paulista” concorrente para esse pleito. 3º - Assuntos Gerais de interesse da
Entidade. Após o encerramento dos debates ocorrerá a lavratura da Ata e posterior registro em Cartório.
Contamos com a honrosa presença dos ilustres Associados (as), Diretores (as) e Conselheiros (as). São
Paulo, 30 de outubro de 2020. SÉRGIO DE AZEVEDO REDÓ – PRESIDENTE e CLAÚDIO AURICCHIO
TURI – VICE.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1037680-35.2019.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA
CRISTINA WEYNEN CORES DEPIERI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos corréus Sebastião Manoel
Zacharias, CPF 773.909.624-53 e a Severina Maria da Conceição, CPF 774.125.404-91 que, Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, lhes ajuizou ação de Reintegração/
Manutenção de Posse, objetivando a Rescisão de Contrato Cumulada com Reintegração de Posse do imóvel
situado à Rua Francisco Caminho NR: 25 C:1 B:02 AP:54, Conjunto Habitacional SP (Santo Amaro C) CE,
São Paulo-SP, CEP 05791-070, alegando que os corréus descumpriram o contrato entabulado entre as
partes, caracterizando inadimplência financeira e ocupação irregular do imóvel. A autora requereu a rescisão
do contrato e a consequente reintegração de posse. Estando os corréus supra mencionados em local ignorado,
foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem o feito,
sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. 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 02 de outubro de 2020.
29 e 30/10

Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 0140893-86.2010.8.26.0100 -. À Dr. DANIELAPAZZETO MENEGHINE
CONCEIÇÃO, MM. Juíza de Direito da 39ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo do Estado
de São Paulo, na forma da lei, etc. Faz saber a MALONI COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDAEPP, pessoa
jurídica devidamente inscrita no CNPJ/MF de Nº 05.401.874/0001-74; RENE MEHSEN NEHME MOUAWAD,
estrangeiro com visto permanente, solteiro, empresário, portadora da carteira de identidade n.º 84433073
SSP/SP e devidamente inscrita no CPF/MF de n.º 181.221.558-47, MARIA DO ROSÁRIO CORREIA,
brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade n.º 155176861 SSP/SP e devidamente
inscrito no CPF/MF de n.º 092.949.358-33, , que Banco do Brasil S/A, ajuizou Ação Monitória, CONTRATO
DEADESÃO A PRODUTOS DE PESSOA JURÍDICAN.º 119.002.195 EM 12/07/2007, comprometendo-se,
assim, ao pagamento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), referente ao contrato bancário, gerando
um saldo devedor, gerando débito, que atualização até 26/03/2010, importa em R$ 81.243,55 (oitenta e um mil,
duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos). Estando os réus em local ignorado, foi
expedido o presente edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o “quantum” reclamado
ou ofereçam embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-se em título executivo judicial a inicial pretendida.
Em caso de revelia, será nomeado curador especial.
29 e 30/10
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vo Gugelmin, com quem conquistou o tricampeonato mundial de Rally Cross-Country em
2019. “Já disputei várias vezes
esta prova e sei que a cada ano o
roteiro fica mais desafiador. E
isso é o que nos motiva a vencer
o Sertões”, resume ele.
Chuva pode complicar –
“Acho que em 2020 nós teremos
uma das edições mais disputadas,
e na UTV está evidente que o resultado final é totalmente imprevisível. Vamos tentar repetir nosso desempenho do ano passado,
que foi muito bom. Será obviamente difícil, mas fizemos nossa parte, novamente estamos focados e preparados. Um elemento importante é a chuva, que está
prevista para os três primeiros
dias de corrida – isso preocupa,
por que dificulta as coisas, mas
treinamos e nos preparamos bem
para qualquer situação. Temos
grandes equipes e pilotos de nível internacional no Sertões, re-

Rodrigo Varela: “É sensacional o carinho que as pessoas têm
pela nossa equipe”
almente essa será uma competi- Reinaldo na posição de pilotos:
ção muito qualificada”, definiu o Bruno Varela/Gustavo Bortolanpiloto da equipe Can-Am Mons- za, Gabriel Varela/Eduardo Shiter Energy Rally Team, que foi ga, e Rodrigo Varela/Gunnar
vice-campeão da prova em 2019, Dums. Bruno, Gabriel e Rodrialém de ter vencido na categoria go possuem títulos de campeão
UTV Pro Over.
e vice em vários níveis e categoA Monster Energy Rally rias do Sertões, o que deu aos VaTeam contará ainda com as du- rela no meio do off-road o apeplas formadas pelos filhos de lido de “Família da Poeira”.

Matheus Morgatto acelera no
Open do Mundial em Portugal
Foto/Reprodução

Piloto brasileiro disputará o Champions Of The Future, campeonato com pilotos de várias nacionalidades que se prepararam para o Mundial; Pré-Final e Final da categoria OK estão marcadas para o domingo (1º)

Jovem destaque do País no
kartismo internacional, Matheus
Morgatto será um dos representantes do Brasil no Mundial de
Kart, que acontece entre os dias
6 e 8 de novembro em Portimão,
Portugal. Em reta final de preparação, no entanto, o piloto brasileiro correrá neste final de se-

mana no Champions Of The Future, competição prévia com a
grande maioria dos participantes
do Mundial justamente no mesmo traçado.
“Minha expectativa é desenvolver o equipamento para poder chegar forte na semana
que vem, no Mundial. Será

minha primeira vez nessa pista. Nunca andei aqui antes,
mas estudei alguns vídeos então já tenho uma noção da pista e agora é acelerar. Espero que
a gente consiga ótimos resultados
nessas próximas duas semanas.
Vamos para cima”, afirma Morgatto, que tem 16 anos.
Com diversas conquistas no
kartismo brasileiro, Morgatto
logo começou a trilhar uma carreira de destaque internacional na
modalidade. Ele foi campeão do
Pan-americano de kart e do Florida Winter Tour em 2018 e atualmente vem conseguindo bons
resultados também no WSK e no
Europeu de Kart.
No início de outubro deste
ano, inclusive, Morgatto participou de testes com um F4 durante a seletiva do Richard Mille
Young Talent Academy, em Le
Mans, na França. Em boa fase na
carreira, o piloto da equipe Birel Art buscará o título mundial

na categoria OK.
“O nível dos pilotos aqui na
Europa, principalmente dos que
chegam ao Mundial de Kart, é
bem alto. Temos que trabalhar
bastante para ter um desempenho bom desde o início e isso
passa muito por um bom resultado neste final de semana. O
objetivo será conhecer cada detalhe da pista para chegarmos
bem adaptados ao Mundial”, diz
Morgatto.
A pista em Portimão conta
com 1.531 metros e fica localizada bem próxima ao autódromo
que recebeu a F1 no último final de semana. Os treinos livres
do Champions Of The Future
começaram nesta quinta-feira
(29), sendo que as baterias
classificatórias serão realizadas a partir da sexta-feira (30)
e terminarão no sábado (31).
Tanto a Pré-Final quanto a Final da categoria OK estão marcadas para o domingo (01).

Leo Lamelas acelera em Laguna Seca na
penúltima etapa do Lamborghini Super Trofeo
Destaque brasileiro no automobilismo internacional, o jovem Leo Lamelas disputará neste final de semana a penúltima
etapa do Lamborghini Super Trofeo North America, que acontecerá no desafiador circuito de
Laguna Seca, nos EUA. Após
duas vitórias na categoria ProAm, o piloto brasileiro é o vicelíder do campeonato na categoria, tendo conquistando ainda cinco pódios em seis corridas.
“Estou com uma expectativa
muito boa para essa reta final
do Lamborghini Super Trofeo. O campeonato tem um
nível bem alto e os carros são
bastante competitivos e agora chegou a hora de colar no
líder, quem sabe até tomar a
primeira colocação no campeonato. Sabemos que será
difícil, mas a equipe US Racetronics tem feito um grande trabalho e acredito no nos-

Foto/Divulgação

Piloto brasileiro é o vice-líder do campeonato na categoria Pro-Am, com cinco pódios em seis corridas disputadas; rodada
dupla terá uma prova no sábado e outra no domingo em Laguna Seca

so potencial para essa pista
histórica, que é Laguna Seca”,
diz Lamelas.
Com grandes conquistas no
kart e com início de carreira nos

protótipos, Lamelas começou a
competir nos carros de GT nesta temporada. O brasileiro venceu uma corrida em Virgínia e
outra em Road Atlanta na tem-

porada e está apenas 10 pontos
da liderança.
“Desenvolvemos muito o
carro ao longo da temporada e
eu fui pegando uma confiança
muito boa, além de já me sentir bem mais experiente como
o Lamborghini Huracán ST Evo.
Seria excelente chegar à etapa
final em Sebring na liderança,
mas meu objetivo principal
mesmo é disputar a vitória nas
duas corridas deste final de semana para depois pensarmos
nas contas”, diz Lamelas.
Os treinos do Lamborghini
Super Trofeo em Laguna Seca
começam nesta sexta-feira (30),
a partir das 16h (horários de Brasília). Os dois classificatórios
serão no sábado (31), às 14h10
e às 14h30, enquanto a primeira
prova será no mesmo dia às
17h40. A segunda corrida está
marcada para domingo (1º) e
terá largada às 14h25.

“É sensacional o carinho que
as pessoas têm pela nossa equipe em todos os lugares aonde
vamos”, diz Rodrigo Varela, o
mais velho dos três herdeiros
do tricampeão mundial. “Mas é
importante frisar que tudo o
que conquistamos é resultado
de um trabalho em equipe
construído por muitos anos.
Somente neste Sertões nossa
equipe contará com o apoio in
loco de 45 pessoas, que cuidam da parte técnica, logística, estratégia, alimentação,
enfim, é uma organização que
o público em geral não vê e
que nos dá muito orgulho”,
completa Rodrigo, que no Sertões foi campeão na categoria
Quadriciclos Experience 450
(2009), e depois conquistou o
vice-campeonato em 2010

(Quadriciclo 450), 2013 e 2015
– os dois últimos já nos UTVs.
Sobre o Sertões 2020 – Da
largada em Mogi Guaçu, interior paulista, até a bandeirada
final, no dia sete de novembro,
no Maranhão, os competidores terão percorrido 4.749km,
cruzando também os estados
de Minas Gerais, Goiás e Tocantins, além do Distrito Federal. Com a criação da categoria Light, o grid contará
com 233 veículos e 403 competidores. A categoria UTV
reunirá 55 veículos, dois a
mais do que em 2019. No total, a prova contará com a participação de 403 inscritos entre pilotos e navegadores. A
prova terá início com um prólogo realizado na região do Autódromo Velocitta.

Troféu Super Vôlei

Sesc RJ Flamengo e
Itambé/Minas estão
na semifinal
Equipe carioca e time mineiro venceram, respectivamente, Fluminense e São Paulo/Barueri e garantiram um
lugar entre as quatro melhores equipes da competição

Foto/ Wander Roberto

Com os atuais tricampeões
mundiais e um time que conta
com vários títulos na competição, a Can-Am Monster Energy
Rally Team entra na 28ª edição
do Rally dos Sertões como uma
das principais referências do offroad brasileiro. Todo concentrado na categoria que mais cresce
e tem sido a mais competitiva do
fora de estrada no país, a UTV, o
time baseado em Jundiaí, no interior de São Paulo, contará com
quatro carros listados entre os
principais favoritos ao título. Em
2019, por exemplo, a equipe conquistou três dos quatro primeiros
lugares no Sertões e agora chega
determinada a repetir o desempenho na prova que se inicia no próximo sábado (31), com o prólogo na
região do autódromo de Mogi
Guaçu, também no interior paulista. Com dez títulos no Sertões,
sendo dois na Geral e oito por
categoria, Reinaldo Varela volta
à prova com o navegador Gusta-

Foto/ Sanderson Pereira

Rally dos Sertões: time de tricampeão
mundial tenta repetir 2019

Ataque durante disputa das
O Sesc RJ Flamengo (RJ)
e o Itambé/Minas estão na semifinal do Troféu Super Vôlei
Banco do Brasil Feminino
2020. Na quarta-feira, a equipe carioca e o time mineiro
venceram, respectivamente,
Fluminense (RJ) e São Paulo/
Barueri (SP) por 3 sets a 1 com
parciais de 25/14, 25/15, 22/
25 e 25/15, e 25/17, 22/25, 25/
22 e 25/20, no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em
Saquarema (RJ).
Sesc RJ Flamengo e Itambé/Minas duelarão na próxima
sexta-feira (30), às 16h30, pela
semifinal da competição.
No primeiro jogo do dia, o
Sesc RJ Flameng o c o n t o u
com boa atuação da oposta
Lorenne na vitória sobre o
Fluminense. A atacante foi
eleita a melhor da partida em
votação popular no site da
Confederação Brasileira de
Voleibol (CBV) e ficou com
o Troféu VivaVôlei. Ao final
do duelo, ela comentou sobre o resultado positivo no
duelo carioca.
“É muito bom poder estrear em um campeonato tão importante como esse com o pé
direito. Estou muito feliz pela
vitória. Graças a Deus conseguimos jogar bem e estamos
recuperando aos poucos o ritmo de jogo. Parabéns para todo

quartas de final
o time, e também para o Fluminense, que brigou bastante”,
disse Lorenne.
Na sequência da vitória do
Sesc RJ Flamengo, o Itambé/
Minas passou pelo São Paulo/Barueri em quatro sets,
com atuação segura da central Thaísa. A bicampeã
olímpica levou o Troféu VivaVôlei para casa depois de
ser eleita a melhor em quadra em votação popular. A
central elogiou a atuação do
grupo contra o jovem time de
Barueri (SP).
“Mesmo sendo jogadoras
jovens sabíamos que seria um
jogo difícil. Elas jogam soltas e sem reponsabilidade.
Estão super certas e é realmente isso que elas têm que
fazer nas partidas. Nos momentos cruciais conseguimos impor a nossa experiência. A canhota na saída é muito difícil de se marcar. É muito bom fazer jogos difíceis
porque isso é treinamento
também”, afirmou Thaisa.
Na competição, as equipes se enfrentarão em cruzamento olímpico (1º x 8º, 2º
x 7º, 3º x 6 e 4º x 5º) baseado
na classificação final da fase
regular da Superliga Banco
do Brasil 19/20. A decisão do
feminino acontecerá no dia 31
de outubro.

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

(11) 99653-7522

