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Transações virtuais do auxílio
emergencial superam saques
MEC autoriza aulas não presenciais
até dezembro de 2021
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Conab: Brasil produzirá 265,9 mi
de toneladas de grãos
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Manhã

Tarde

29º C
18º C

Noite

A Diretoria Colegiada da
Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (Anvisa) aprovou uma
resolução que “abre possibilida-

O Governador João Doria
confirmou o início da produção
da vacina do Instituto Butantan
contra o coronavírus em solo brasileiro. A manipulação e o envase
do imunizante também serão feitos em turnos sucessivos, sete
dias por semana, para que a produção diária em São Paulo alcance a capacidade máxima de até um
milhão de doses por dia. O anúncio foi feito em entrevista coletiva na quinta-feira (10).

“É um momento histórico
que orgulha todos nós, brasileiros. O Butantan mais uma vez sai
à frente e começa a produzir uma
vacina que vai salvar milhões de
brasileiros. Para fazer a quantidade que a urgência nos impõe, a
fábrica que funcionava em escalas passará a funcionar 24 horas
por dia, sete dias por semana”,
afirmou o Governador. Página 2

Festas de fim de ano podem
agravar pandemia no país,
diz Fiocruz
Estudo da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz) aponta que o aumento do número de casos e internações por covid-19 em vários estados que vem sendo registrado desde o início de novembro está encontrando um sistema de saúde menos preparado
para atender à demanda por leitos de enfermarias e unidades de
terapia intensiva (UTIs), não só

nas regiões metropolitanas, mas
principalmente nas cidades menores do interior.
Os pesquisadores da Fiocruz alertam que a possibilidade de colapso do atendimento
aos novos casos é real e poderá acontecer nas próximas semanas, agravada pela chegada
das festas de fim de ano e das
férias.
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Esporte

Itambé/Minas e Sesc RJ
Flamengo se enfrentam na
abertura da nona rodada
A noite desta sexta-feira
(11) terá um jogo para abrir a
nona rodada da Superliga Banco do Brasil de vôlei 20/21
feminina. Na Arena Minas, em
Belo Horizonte (MG), o Itambé/Minas (MG) recebe o Sesc
RJ Flamengo (RJ) às 21h30.
O confronto terá transmissão
ao vivo do SporTV 2.
As duas equipes vêm de
vitórias em seus últimos jogos. No último sábado, o
time mineiro venceu o São
José dos Pinhais/Aiel (PR)
por 3 sets a 0 fora de casa,
chegou a 18 pontos na terceira colocação.
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Stock Car faz decisão mais
imprevisível da história
em Interlagos
Foto/ Duda Bairros

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,03
Venda:
5,03
Turismo
Compra: 5,08
Venda:
5,21

EURO
Thiago Camilo

Kartismo: Alberto Otazú
larga atrás, vence e
conquista vice-campeonato
na F-4 Akasp
O piloto Alberto Otazú (Bianchi Automóve is/ Cardoso
Funilaria e Pintura/AVSP/No
Fire Services/Rolley Ball/
Speed Truck/TS Sports) venceu na noite de quarta-feira
pela nona vez na temporada
2020 do campeonato de F-4
da Associação de Kart Amador
de São Paulo (Akasp). E saiu
do Kartódromo Granja Viana,
em Cotia (SP), com o título de

Em uma das decisões mais
imprevisíveis de sua história, a Stock Car entra na pista neste domingo (13) com nada menos que 11
pilotos brigando pelo título de
2020, em uma temporada que viu
13 deles vencerem corridas (um
recorde) e ofereceu uma sensação
de montanha-russa para quem tentava se manter entre os líderes.
Enquanto os pilotos encaravam grids que colocavam 20 carros em menos de meio segundo,
a Stock Car assistiu a uma briga
das mais ferrenhas.
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vice-campeão ao lado de Hélio Bianchi, pelo segundo
ano consecutivo.
“Saio feliz duplamente,
pela vitória suada e pelo vicecampeonato. Foi uma das vitórias mais trabalhadas e difíceis que tive na Akasp, mas
estou muito bem adaptado ao
F-4 e consegui mais um sucesso na categoria”, comemorou Otazú.
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Copa Truck define
campeão de 2020
em Interlagos

Gabiru está aler ta para as dificuldades do jogo desta sexta

Fonte: Climatempo

Compra: 6,09
Venda:
6,10

de aos laboratórios de solicitarem autorização para uso emergencial, em caráter experimental, de vacinas contra covid 19”.
A decisão, deliberada na quinta-feira (10) durante a 11ª Reunião da Diretoria Colegiada, oficializa o pedido de uso emergencial de vacina anunciado no dia 2
de dezembro pela própria Anvisa.
Segundo a agência, nenhum
laboratório solicitou, até o momento, o uso mesmo após a Anvisa ter publicado um guia com
os requisitos para esse pedido.
“Serão considerados dados
de estudos não c línicos e clínicos, de qualidade, boas práticas de
fabricação, estratégias de monitoramento e controle e resultados
provisórios de ensaios clínicos,
entre outras evidências científicas.
Além disso, a empresa deve apresentar informações que comprovem que a fabricação e a estabilidade são adequadas para garantir a
qualidade da vacina”, informou, por
meio de nota, a Anvisa. Página 4

Estado de São Paulo inicia
produção brasileira de
vacina do Butantan

Foto/ Duda Bair ros

Previsão do Tempo
Sexta: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Foto/Reprodução/W ikipédia

Os líderes da União Europeia (UE)devem desbloquear um pacote de 1,8 trilhão de euros para ajudar a
reanimar a economia após a
pandemia de covid-19. Eles
também devem chegar a um
acordo sobre novas e mais
ambiciosas metas de redução
de emissões de CO² para
combater as mudanças climáticas.
Durante dois dias, os líderes dos 27 países da UE
discutirão ainda as vacinas
contra a covid-19, a redefinição das relações com os
Estados Unidos e planos de
sanções à Turquia por atividades de perfuração em
águas contestadas no Mediterrâneo.
O foco, no entanto, será
desbloquear um histórico financiamento conjunto da
União Europeia, de 750 bilhões de euros, para bancar a
recuperação pós-pandemia, e
1,1 trilhão de euros, do Orçamento do bloco para
2021-2027, que se concentra na digitalização e no combate às mudanças climáticas.
Um consenso sobre os
recursos é condição para um
acordo sobre a proposta de
que a UE reduza as emissões
de gases de efeito estufa em
55% até 2030, em comparação com os níveis de 1990,
em vez de 40%, conforme
acertado agora.
“Estou confiante de que
podemos chegar a um acordo sobre um pacote comum,
para permitir a rápida implementação do quadro financeiro plurianual e do fundo de
recuperação”, disse o presidente da cúpula, Charles Michel, em carta aos líderes.
“Um acordo sobre uma meta
maior de redução de emissões de pelo menos 55% até
2030 está ao nosso alcance”,
acrescentou.
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Anvisa autoriza uso
emergencial e temporário
de vacina contra covid-19

houve 123,3 milhões de operações de pagamentos de
boletos, 37,8 milhões de pagamentos de contas residenciais
(água, luz, gás e telefone) e
30,1 milhões de transferências
para outras contas da Caixa.
Também houve 26 milhões de
transferências para contas de
outros bancos.
Todas as transações são feitas por meio do aplicativo Caixa Tem. No caso do saque em
espécie, o beneficiário usa o
aplicativo para gerar uma autorização para a retirada.
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Líderes da
UE devem
desbloquear
Orçamento e
fundo de
recuperação

As compras com cartão de
débito virtual do auxílio
emergencial superaram os
saques em espécie e o pagamento de boletos em quase quatro vezes, divulgou na
quarta-feira, (10) a Caixa
Econômica Federal. Desde o
pagamento das primeiras
parcelas do benefício, em
abril, ocorreram 184,8 milhões de transações com o
cartão de débito virtual, contra 47,6 milhões de retiradas
em espécie.
Nos últimos oito meses,

Copa Truck
Depois de ser a primeira categoria do continente a voltar
às pistas durante a pandemia, a
Copa Truck conclui a temporada neste fim de semana em Interlagos, com sete finalistas

brigando pelo título após seis
etapas e dez corridas disputadas entre junho e novembro, restando apenas duas para
a coroação do campeão geral
de 2020.
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Estado de São Paulo inicia produção
brasileira de vacina do Butantan
O Governador João Doria
confirmou o início da produção
da vacina do Instituto Butantan
contra o coronavírus em solo
brasileiro. A manipulação e o
envase do imunizante também
serão feitos em turnos sucessivos, sete dias por semana,
para que a produção diária em
São Paulo alcance a capacidade máxima de até um milhão de
doses por dia. O anúncio foi
feito em entrevista coletiva na
quinta-feira (10).
“É um momento histórico
que orgulha todos nós, brasileiros. O Butantan mais uma vez sai
à frente e começa a produzir
uma vacina que vai salvar milhões de brasileiros. Para fazer
a quantidade que a urgência nos
impõe, a fábrica que funcionava em escalas passará a funcionar 24 horas por dia, sete dias
por semana”, afirmou o Governador. “Com isso, a capacidade de produção da vacina che-

gará a um milhão de doses por
dia. Não é só São Paulo que
tem pressa, é o povo brasileiro”, acrescentou Doria.
A fábrica do Butantan ocupa área produtiva de 1.880 metros quadrados e conta atualmente com 245 profissionais.
Outros 120 novos funcionários serão contratados para reforçar a produção da vacina
contra o coronavírus.
O local dispõe de seis máquinas principais para envase do
extrato composto da vacina enviado pela biofarmacêutica Sinovac Life Science, além de rotulagem e embalagem do imunizante desenvolvido em parceria
internacional firmada pelo Governo de São Paulo e pelo Butantan há seis meses.
Para produzir a vacina na capacidade máxima de um milhão
de doses por dia, a fábrica do
Instituto Butantan agora terá operação 24 horas, sete dias por se-
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Graças a antecipação da aposentadoria do conselheiro Edson
Simões, o vereador-presidente Eduardo Tuma (PSDB) está recebendo a votação dos seus colegas pra assumir a cadeira no Tribunal de Contas do Município de São Paulo ...
+
PAULISTANA
... O jovem advogado tem 39 de idade, o que vale dizer que se
ficar até 75 de idade vai conviver com vários próxmos(as)
prefeitos(as) da maior e mais importante cidade do Brasil. Em
seu lugar assume o veterano Gilson Barreto (PSDB)
+
PREFEITURA (SP)
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das vacinas (contra Covid 19) viraram guerra política
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aos governadores e ao Congresso, os deputados governistas do
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2021 - da nova composição da Mesa Diretora
+
GOVERNO
A entrevista coletiva do João Doria (PSDB liberal de centro)
de ontem foi a mais tensa de todas, desde o início da pandemia
Covid 19. Não há outra pergunta da hora: ou ele banca seu discurso, seu anúncio da vacinação via Coronavac a partir ...
+
PAULISTA
... de 25 janeiro 2021 com dinheiro do Tesouro (SP) - caso a
Anvisa não aprovar a vacina chinesa (parceria com Butantã) - ou
pode ter governadores que não têm seu poder de fogo se alinhando ao Ministério (Saúde) do Presidente Bolsonaro
+
CONGRESSO (BR)
Não bastasse o Supremo querer ‘definir’ até se o São Paulo
vai voltar a ser campeão brasileiro, a Câmara dos Deputados acha
que pode legislar sobre quem, quando, como, aonde e por quê a
vacinação contra Covid 19 pode e deve ser dada e pra quem
+
PRESIDÊNCIA (BR)
Quando populações inteiras se tornam cobaias de poderosas
indústrias - no caso de vacinas que não tiveram tempo minimamente razoável enquanto seguras e eficazes - uma das alternativas do governo Bolsonaro é ter fé de que DEUS tá no comando
+
PARTIDOS (BR)
PSL - o deputado federal mineiro Marcelo Álvaro (MG), caiu
do Ministério (Turismo) de Bolsonaro. Como é investigado pela
Justiça Federal (laranjal de candidatas mulheres) foi que passou
com o trator por cima do próprio. O ‘centrão’ comemora
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mana. Até outubro, a unidade funcionava de segunda a sexta-feira, em dois turnos.
A capacidade de envase diário planejado para a vacina do
Butantan contra a COVID-19 é
entre 600 mil a um milhão de
doses. O primeiro lote terá
aproximadamente 300 mil doses. Até janeiro, 40 milhões de
doses da vacina deverão ser produzidos no local.
No mesmo complexo são
envasados anualmente 80 milhões de doses da vacina contra a gripe, além de 13 tipos diferentes de soros que são usados na rede pública de saúde. A
Coronavac tem composição
semelhante a outros imunizantes produzidos pelo Butantan,
o que facilita e agiliza o processo de envase.
O Butantan também prevê a
construção de uma área nova
para envase, com três linhas,

para atendimento a produtos que
exijam nível de segurança NB3.
Com o recebimento de 600
litros de matéria-prima vinda
da China na última semana, o
primeiro passo do Butantan
foi armazená-la em câmara fria
e contêiner de aço inox. A partir disso, o contêiner foi encaminhado para a sala de tanques para transferência do composto para a bolsa de agitação e,
daí, para o tanque pulmão, onde
ocorre o envase.
Nesse processo, os frascosampola são lavados e esterilizados por meio de ar seco quente,
passam automaticamente para a
entrada da máquina envasadora e,
por meio de esteiras automáticas, são posicionados nas agulhas que despejam o produto
dentro dos frascos via bomba
dosadora. Os frascos-ampola já
com o produto são entregues
pela esteira automática à recra-

vadora, para recebimento do
selo de alumínio.
Na terceira etapa, ocorre a
inspeção visual manual, rotulagem e checagem dos impressos, além da embalagem dos
frascos-ampola.
Com o conteúdo envasado,
são feitos testes de qualidade
por amostragem, incluindo aspecto, pH, volume extraível,
volume médio, teor de alumínio, vedação, osmolalidade,
identidade, conteúdo antigênico, toxicidade, esterilidade e
endotoxina.
“Trata-se de um momento
histórico. O Butantan mais uma
vez sai na frente e começa a produzir no país uma vacina de vital
importância para salvar milhões
de vidas, colocando toda sua expertise e tecnologia acumulados
em 120 anos a favor da saúde dos
paulistas e brasileiros”, afirma
Dimas Tadeu Covas, Diretor do

Instituto Butantan.
No dia 19 de outubro, o Governo de São Paulo e o Butantan
anunciaram que a Coronavac é a
mais segura entre as vacinas que
estão em etapa final de estudos
clínicos no Brasil.
Nenhuma reação adversa
grave foi registrada e apenas
35% dos voluntários participantes do estudo clínico apresentaram algum tipo de reação classificado como leve, como febrícula (febre baixa e temporária)
ou dor no local da aplicação.
Em novembro a revista científica Lancet, uma das mais importantes no mundo, publicou os
resultados de segurança da Coronavac nas fases 1 e 2, realizados na China, com 744 voluntários. A publicação mostrou que
a vacina é segura e tem capacidade de produzir resposta imune em 97% dos casos no prazo
de até 28 dias após a aplicação.

Banco de Sangue de São Paulo
tem queda de 25% nos estoques
O Banco de Sangue de São
Paulo está com uma defasagem
de 25% em seus estoques, em
comparação ao mês de dezembro do ano passado. Segundo a
entidade, para que os estoques
alcancem um volume confortável e seguro são necessárias, em
média, 160 doações diárias.

De acordo com a líder de
captação do Banco de Sangue de
São Paulo, Bibiana Alves, o risco de o déficit aumentar é iminente, tendo em vista o surgimento de uma possível aumento
de casos de covid-19. “Este é o
momento crucial para que a população de São Paulo se dedique

a salvar vidas”, destacou.
O Banco de Sangue de São
Paulo conquistou recentemente
o selo Covid Free de Excelência, uma certificação concedida
a instituições que utilizam boas
práticas de prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus.
Este certificado garante que os

protocolos de segurança exigidos internacionalmente para
conter a disseminação do vírus
estão sendo cumpridos no local.
O Banco de Sangue de São
Paulo funciona na Rua Tomas
Carvalhal, 711, no bairro do Paraíso. O telefone de contato é 11
3373 2000. (Agência Brasil)

Fundação Itesp inicia atividades
no Programa SP Sem Papel
Com a participação do diretor executivo em exercício,
Marco Silva, e dos servidores da Prodesp, Mauro Leandro e Elisângela Rodrigues
de Moraes, a Fundação Itesp
iniciou na segunda-feira (07)
os trabalhos no Programa SP
Sem Papel do Governo do
Estado de São Paulo. O primeiro instrumento tr amitado
foi o lançamento da portaria que
insere a instituição na plataforma digital.
O portal é uma iniciativa do

Governo de SP para a produção,
tramitação, gestão e controle de
processos e documentos digitais, que garante a classificação
dos documentos no ato de sua
produção de acordo com a Política Estadual de Arquivos.
O objetivo foi tirar dúvidas
e acompanhar os servidores nos
primeiros passos do programa
que trará eficiência, sustentabilidade, redução de gastos, agilidade e transparência.
Segundo Marco Silva, o programa vai trazer uma redução de

gastos para os órgãos do governo com a economia dos serviços de impressão e transporte,
e vai deixar também a administração pública mais moderna e
sustentável.
Operação Assistida
Por quatro semanas, a Prodesp, a Fundação Vanzolini e o
Arquivo Público do Estado de
São Paulo vão disponibilizar uma
equipe que estará à disposição da
Fundação Itesp para solução de
dúvidas sobre o serviço e o Pro-

grama SP Sem Papel.
Será de segunda à sexta-feira (07/12 a 18/12/2020 e 04/
01/2021 a 15/01/2021), das 9h
às 12h e das 13h30 às 16h30. O
objetivo é que todos os servidores aproveitem o período para
solucionar suas dúvidas para uma
correta produção dos documentos dentro do serviço Documentos Digitais.
O link de acesso ao programa é pelo site: https://
www.spsempapel.sp.gov.br/Account.

Isolamento social: Capital registrou
38% na última quarta-feira (9)
O Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP), do
Governo de São Paulo, apontou
que a cidade de São Paulo registrou o índice de 38% de isolamento social na quarta-feira (9).
No início de dezembro, todo o
estado de São Paulo retornou
para a fase amarela do Plano São
Paulo, endurecendo as restrições para evitar aglomerações e
o contágio do vírus.
“Infelizmente nós ainda estamos vivenciando uma pandemia, que vem mostrado nas últimas três semanas um aumento
nas médias móveis de mortes, de
internações e de casos. Portanto, nós não estamos no final da
pandemia e, por isso, temos que

estar vigilantes com a velocidade de instalação de novos casos,
mortes e internações”, disse o
secretário estadual de Saúde,
Jean Gorinchteyn.
O novo coronavírus é um inimigo invisível, que ainda está
presente. Não é hora de baixar a
guarda, mas sim retomar os cuidados com os protocolos de
higiene e segurança. Se puder,
fique em casa, mas se sair, use
máscara cobrindo o nariz e a
boca (mesmo nos dias mais
quentes), limpe as mãos com
frequência, mantenha o distanciamento social e evite
aglomerações. Essas são as
medidas essenciais para o controle da doença.

Especialistas do Centro de
Contingência do coronavírus
ressaltam que a exigência do isolamento social continua, sobretudo para as pessoas de grupos
de risco (como maiores de 60
anos, portadores de doenças cardíacas e/ou crônicas e pacientes
imunodeprimidos ou em tratamento oncológico).
“A nossa população deve continuar seguindo os preceitos sanitários de não se aglomerarem,
de usarem máscaras, de procurarem ficar em casa e, quando
necessário, saírem com responsabilidade”, disse o secretário.
De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria
Municipal de Saúde (SMS), fo-

ram registrados 429.324 casos
confirmados e 15.505 óbitos
pela doença na capital. Outros
630.742 casos e 6.137 óbitos
estão em investigação.
“É preciso ter muita atenção
aos cuidados neste mês de dezembro. Aquelas frases de boas
festas precisam ser substituídas
por fique em casa, evite a aglomeração de pessoas. Caso exista a necessidade de uma visita,
aos seus pais e avós, ela pode ser
feita mantendo os protocolos,
com distanciamento, máscaras e
um tempo de exposição curto,
que faz com que a taxa de contágio seja menor”, alertou o coordenador do Centro de Contingência Covid-19, José Medina.

Cumprimento de penalidade de suspensão da
CNH é feito pelo portal e app do Poupatempo
Para sup rir uma demanda
recorrente dos cidadãos, principalmente durante a pandemia
do coronavírus, o Poupatempo
e Detran.SP implantaram, nas
plataformas
digitais
(www.poupatempo.sp.gov.br e
app Poupatempo Digital), a opção para cumprimento de suspensão da Carteira Nacional de
Trânsito (CNH). Com a novidade, os motoristas proibidos
de dirigir poderão, a partir de
agora, iniciar o processo para
regularizar o documento, de
forma mais simples, rápida e
sem precisar sair de casa.
Com o serviço online, o
condutor inicia o cumprimento da penalidade sem precisar
comparecer presencialmente
nas unidades do Poupatempo
ou Detran.SP para a entrega da
CNH. Após a solicitação nos
canais digitais, o sistema faz o
processamento do bloqueio no
prontuário do condutor em até
12 horas, com a inclusão das
datas de início e fim do cum-

primento da penalidade.
Após o cumprimento da
suspensão e a realização de
curso e prova de reciclagem, o
sistema desbloqueia automaticamente o prontuário do motorista. Se a CNH do condutor
estiver válida, ele pode voltar
a dirigir portando o mesmo documento. Caso tenha vencido,
será necessário renovar a habilitação, de forma simplificada, também pelo portal ou aplicativo do Poupatempo.
“Temos uma série de serviços que não precisam mais ser
realizados de forma presencial nas unidades do Poupatempo. A medida vem de encontro
ao momento que estamos vivendo, reduzindo a demanda de
pessoas dentro dos postos, mas
principalmente desburocratiza
os processos”, destaca Murilo
Macedo, diretor da Prodesp.
“O portal e app já somam mais
de 90 serviços e todos possuem o mesmo padrão de qualidade e eficiência do tão reco-

nhecido atendimento frente a
frente com o atendente do
Poupatempo”.
Para o Presidente do
Detran.SP, Ernesto Mascellani
Neto, sem dúvida essa é mais
uma boa notícia para os motoristas, que agora podem resolver suas pendências de forma
muito mais prática. “Estamos
empenhados nesse processo de
transformação digital do
Detran.SP e a sinergia com o
Poupatempo é um casamento
perfeito”, reforça Neto.
O serviço está disponível
no
portal
–
www.poupatempo.sp.gov.br –
ou aplicativo Poupatempo Digital. Para selecioná-lo, basta
acessar o campo de “CNH”,
depois “suspensão, cassação
e reabilitação” e, por fim,
clicar em “início de cumprimento da suspensão”. Para
dar sequência, o cidadão precisará informar os dados pessoais como nome, CPF, email, telefone e número da

carteira de habilitação.
A suspensão acontece quando o motorista atinge 20 pontos ou mais de penalização
dentro do período de um ano
ou no caso de cometer alguma infração que por si só
gere a suspensão da CNH.
Assim que notificado sobre a
suspensão, o motorista pode
apresentar uma defesa em relação às multas que constam
em seu nome. Se o pedido for
indeferido ou caso a defesa
não seja apresentada, o motorista terá sua carteira suspensa pelo período aplicado no
processo administrativo.
O condutor deve acessar o
portal
–
www.poupatempo.sp.gov.br –
ou aplicativo Poupatempo Digital para selecionar a opção e
dar início ao procedimento.
Depois, ele deverá comparecer
a um Centro de Formação de
Condutores (CFCs/autoescolas) para realização do curso e
prova de reciclagem.
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Transações virtuais do auxílio
emergencial superam saques
As compras com cartão de
débito virtual do auxílio emergencial superaram os saques em
espécie e o pagamento de boletos em quase quatro vezes, divulgou na quarta-feira, (10) a Caixa
Econômica Federal. Desde o
pagamento das primeiras parcelas do benefício, em abril, ocorreram 184,8 milhões de transações com o cartão de débito virtual, contra 47,6 milhões de retiradas em espécie.
Nos últimos oito meses, houve 123,3 milhões de operações
de pagamentos de boletos, 37,8
milhões de pagamentos de contas residenciais (água, luz, gás e
telefone) e 30,1 milhões de
transferências para outras contas da Caixa. Também houve 26
milhões de transferências para
contas de outros bancos.
Todas as transações são feitas por meio do aplicativo Caixa
Tem. No caso do saque em espécie, o beneficiário usa o aplicativo para gerar uma autoriza-

ção para a retirada.
Segundo o presidente da
Caixa, Pedro Guimarães, os
números mostram que o banco conseguiu instituir a cultura de transações digitais entre
os beneficiários do auxílio
emergencial, reduzindo a presença física nas agências. “A
nossa estratégia funcionou,
exatamente neste momento de
pandemia, com um número bem
menor de pessoas indo às agências”, disse.
As estatísticas referem-se
ao número de transações. Em
relação aos valores movimentados, o banco divulgou apenas os
dados das compras com cartão
de débito virtual, que somaram
R$ 47,6 bilhões desde abril.
Desse total, R$ 35,5 bilhões foram gastos com compras em lojas virtuais e R$ 12,1 bilhões
foram desembolsados com o
pagamento por meio de código
QR (versão avançada do código
de barras) em estabelecimentos

comerciais parceiros.
Acumulado
Em oito meses de pagamento do auxílio emergencial, a Caixa desembolsou R$ 273 bilhões
para 67,9 milhões de brasileiros.
Desse total, a maior parte, R$
142,6 bilhões, foi paga a trabalhadores informais que pediram
o benefício por aplicativo; R$
88,9 bilhões, a beneficiários do
Bolsa Família, e R$ 41,5 bilhões
a pessoas inscritas no Cadastro
Único para Programas Sociais do
Governo Federal (CadÚnico).
Ao todo, 107,9 milhões de
brasileiros pediram o auxílio
emergencial de abril até o fim
do prazo, em 2 de julho. Do total, 67,9 milhões tiveram o cadastro aprovado e 41,3 milhões
tiveram o benefício rejeitado.
Calendário
Na quinta-feira (10), a Caixa
começou a depositar a última
parcela do auxílio emergencial

extensão, de R$ 300 (R$ 600
para mães solteiras), para os beneficiários do Bolsa Família. O
dinheiro será pago até 23 de dezembro, por meio dos meios tradicionais usados no programa
social. Essa categoria encerrará
o ano tendo recebido nove parcelas de R$ 600 (R$ 1,2 mil para
mães solteiras) e três parcelas
com metade do valor.
Os últimos beneficiários do
ciclo 5, nascidos em novembro
e dezembro, receberão o auxílio emergencial na conta poupança digital nesta sexta-feira(11) e sábado (12), respectivamente. O depósito para os
beneficiários do ciclo 6 será
feito a partir de domingo (13)
até o dia 29, com base no mês
de nascimento. O saque em espécie para esses dois ciclos
começará no dia 19 e irá até 27
de janeiro. Até lá, o dinheiro só
poderá ser movimentado por
meio do aplicativo Caixa Tem.
(Agencia Brasil)

Conab: Brasil produzirá 265,9 mi
de toneladas de grãos
A produção de grãos no Brasil deverá ser recorde, apesar de
menor do que a estimada em
novembro. Segundo o terceiro
levantamento da safra de grãos
2020/21, divulgado na quintafeira (10), em Brasília, pela
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a estimativa é
de que o país colha 265,9 milhões de toneladas.
“Isso significa 3 milhões a
menos do que o estimado um
mês atrás [em novembro]. Essa
queda tem relação com a grave seca que assolou parte da
Região Sul do país, reduzindo
a produtividade, especialmente do milho. Felizmente, a
soja e o arroz na região não
foram impactados como o milho e seguem com estimativas
próximas às do mês passado”
disse o presidente da Conab, Samuel Melo Júnior.
“Mesmo assim, podemos dizer que houve um aumento de
3,5% no comparativo com a safra de 2019/2020, e novo recorde para o Brasil”, complementou. O percentual citado por
Melo Júnior representa um aumento de 9 milhões de toneladas na colheita, se comparada
aos números do ano anterior.
O levantamento prevê crescimento de 1,6% sobre a área da
safra 2019/20, totalizando 67
milhões de hectares cultivados.
“São 119 mil hectares a menos
do que o estimado no levantamento de novembro, mas [repre-

senta] crescimento de 1,6% sobre a área da safra anterior”,
acrescentou o presidente da Conab.
Soja e milho
Soja e milho correspondem
a 89% da produção de grãos,
considerada pela Conab para
essa temporada, em meio aos 16
produtos que têm seus volumes
acompanhados. A produção de
soja deve ficar em 134,5 milhões de toneladas, quantidade
que mantém o Brasil como o
maior produtor mundial. A área
destinada à produção dessa oleaginosa tem estimativa de ser
ampliada em 3,3%, segundo o
levantamento.
O milho, primeira safra deve
apresentar uma redução de 2,1%
na área de cultivo. “Para a safra
total de milho primeira, segunda e terceira safras, a produção
estimada totaliza 102,6 milhões
de toneladas. Em novembro, as
estimativas eram de 134,95 milhões de toneladas de soja, e de
104,89 milhões de toneladas de
milho”, informou a Conab.
Feijão e arroz
A Conab estima em 3,1 milhões de toneladas a produção
total de feijão no país. “Dessa
produção, 1,9 milhão de toneladas são de feijão-comum cores,
516,8 mil toneladas de feijãocomum preto e 686,7 mil toneladas de feijão-caupi ou macaçar”, detalha a Conab.

Já o arroz apresenta uma projeção de crescimento de 3,2%
na área plantada. Das 10,9 milhões de toneladas projetadas, 10
milhões serão produzidas em
áreas irrigadas e 900 mil toneladas em áreas de sequeiro.
Segundo o superintendente
de Informações do Agronegócio
da Conab, Cleverton Santana,
“essa produção é menor do que
as últimas safras porque a redução de área foi muito drástica ao
longo dos anos, principalmente
no arroz de sequeiro, que perdeu
área para culturas mais rentáveis”, disse.
“A produção de arroz se concentrou em áreas irrigadas que
notadamente têm produtividade
e investimento tecnológico maior. Por isso, tem havido ganho
de produtividade ao longo dos
últimos anos”, acrescentou Santana.
Trigo e algodão
A estimativa da Conab para o
trigo, que está em fase final da
colheita de 2020, deverá ter uma
produção de 6,2 milhões de toneladas. Já para o algodão, a previsão é também de redução de
área cultivada – no caso, de
8,1%, limitando-se a 1,5 milhão
de hectares. A previsão para a
produção de pluma é de 2,7 milhões de toneladas.
Exportação
“O terceiro levantamento
mantém a tendência de recorde

nas exportações da pluma de algodão. Até novembro deste ano,
o total embarcado foi de 1,75
milhão de toneladas, 31% a mais
do que o acumulado no mesmo
período no ano passado”, informou a Conab.
No caso do milho, foram
exportadas 27,7 milhões de toneladas no ano na safra atual número 20% menor do que o
registrado no mesmo período do
ano safra anterior.
“Foi mantida a previsão de
exportações em 34,5 milhões de
toneladas até o final de janeiro,
quando termina a temporada. Em
novembro, os embarques alcançaram 4,8 milhões de toneladas,
19% a mais que no mesmo período do ano passado”, detalhou o
levantamento.
A Conab estima 83,6 milhões de toneladas em vendas de
soja para o mercado externo. Até
novembro, 82,9 milhões de toneladas já haviam sido exportadas. Caso esses números sejam
confirmados, o Brasil novamente baterá o recorde da série histórica. “Para o próximo ano, são
esperadas cerca de 85 milhões
de toneladas, o que representaria aumento de 1,67%”, acrescenta.
Ainda segundo a Conab, as
previsões de reversão da balança comercial se confirmaram,
fechando novembro com 72,7
mil toneladas exportadas, contra
uma importação de cerca de 188
mil toneladas. (Agencia Brasil)

Vendas do varejo sobem 0,9%
em outubro, diz IBGE
O volume de vendas do comércio varejista no país teve alta
de 0,9% na passagem de setembro para outubro deste ano. Essa
foi a sexta alta consecutiva do
setor, que apresenta resultados
positivos desde maio deste ano.
Os dados da Pesquisa Mensal do
Comércio (PMC) foram divulgados na quinta-feira(10) pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O varejo também teve altas
de 1,4% na média móvel trimestral, de 8,3% na comparação
com outubro de 2019, de 0,9%
no acumulado do ano e de 1,3%

no acumulado de 12 meses.
Na passagem de setembro
para outubro, sete das oito atividades pesquisadas tiveram alta:
tecidos, vestuário e calçados
(6,6%), livros, jornais, revistas
e papelaria (6,6%), equipamentos e material para escritório,
informática e comunicação
(3,7%), artigos farmacêuticos,
médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (2,3%), outros artigos de uso pessoal e
doméstico (1,9%), combustíveis e lubrificantes (1,1%) e hipermercados, supermercados,
produtos alimentícios, bebidas e

fumo (0,6%).
A exceção ficou por conta do
segmento de móveis e eletrodomésticos, que recuou 1,1% de
setembro para outubro.
No varejo ampliado, que inclui também a análise dos setores de veículos, motos, partes e
peças e de materiais de construção, a alta do volume de vendas
chegou a 2,1%, devido aos crescimentos de 4,8% dos veículos
e peças e de 0,2% dos materiais
de construção.
O varejo ampliado cresceu
6% na comparação com outubro, mas recuou 2,6% no acumu-

lado do ano e 1,4% no acumulado de 12 meses.
Em relação à receita nominal, o comércio varejista cresceu 2% na comparação com setembro deste ano, 15,9% em relação a outubro de 2019, 4,9%
no acumulado do ano e 5,1% no
acumulado de 12 meses.
Já o varejo ampliado teve,
em sua receita nominal, altas de
3,1% na comparação com o setembro, 13,4% em relação a outubro do ano passado, 1,3% no
acumulado do ano e 2,2% no
acumulado de 12 meses. (Agencia Brasil)

Polícia Federal faz operação contra
fraudes no auxílio emergencial
A Polícia Federal (PF) fez na
quinta-feira (10) uma ação contra fraudes no recebimento do
auxílio emergencial pago pelo
governo federal. Durante a Operação Segunda Parcela, agentes
cumprem sete mandados de prisão, 42 mandados de busca e
apreensão e 13 de sequestro de
bens em 14 estados.
Somente em São Paulo, cidade que concentra o maior número de mandados, sete foram
cumpridos nesta quinta-feira.
Uma das pessoas detidas foi uma
bancária, suspeita de facilitar as
fraudes. Três investigados do Rio
de Janeiro ainda estão foragidos.
A Justiça determinou o blo-

queio de R$ 650 mil em diversas
contas que receberam indevidamente o auxílio, criado para ajudar
financeiramente milhões de famílias de baixa renda afetadas pela
pandemia do novo coronavírus.
Segundo a PF, a ação é parte de
uma estratégia coordenada contra
as fraudes entre a própria PF, Ministério Público Federal (MPF),
Caixa, Receita Federal, Controladoria-Geral da União (CGU), Tribunal de Contas da União (TCU) e
o Ministério da Cidadania.
Nessa estratégia, as tentativas de cadastramento irregulares
são detectadas pela Polícia Federal, que busca identificar a atuação de organizações crimino-

sas que fraudam o benefício.
Ainda segundo a PF, a estratégia coordenada já detectou,
bloqueou e cancelou o cadastramento de mais de 3,82 milhões
de pedidos irregulares, evitando
um prejuízo de R$ 2,3 bilhões
aos cofres públicos.
O coordenador-geral de Polícia Fazendária, Cleo Matuziak
Mazzotti, disse que são “massivas” as tentativas de fraude relacionadas ao auxílio emergencial, em razão de sua abrangência
de âmbito nacional.
Ele explicou que os fraudadores emitem boletos, simulando uma operação comercial,
para fazer com que o valor do

benefício caia em contas criadas
por eles, em vez de ser creditado nas dos reais beneficiários.
Na maioria das vezes, são
benefícios que não foram solicitados. “O beneficiário não sabe
que tem direito ou não procurou
a Caixa”, esclareceu.
Além do esquema, acrescentou o coordenador, a polícia tem
identificado casos de estrangeiros que tentam sacar o benefício de forma irregular, em agências bancárias, com documentos
falsos. Durante a entrevista coletiva, a corporação antecipou
que a operação terá desdobramentos para aprofundar as investigações. (Agencia Brasil)

Líderes da UE devem
desbloquear Orçamento e
fundo de recuperação
Os líderes da União Europeia (UE)devem desbloquear um
pacote de 1,8 trilhão de euros para ajudar a reanimar a economia
após a pandemia de covid-19. Eles também devem chegar a um
acordo sobre novas e mais ambiciosas metas de redução de emissões de CO² para combater as mudanças climáticas.
Durante dois dias, os líderes dos 27 países da UE discutirão
ainda as vacinas contra a covid-19, a redefinição das relações
com os Estados Unidos e planos de sanções à Turquia por atividades de perfuração em águas contestadas no Mediterrâneo.
O foco, no entanto, será desbloquear um histórico financiamento conjunto da União Europeia, de 750 bilhões de euros,
para bancar a recuperação pós-pandemia, e 1,1 trilhão de euros,
do Orçamento do bloco para 2021-2027, que se concentra na
digitalização e no combate às mudanças climáticas.
Um consenso sobre os recursos é condição para um acordo
sobre a proposta de que a UE reduza as emissões de gases de
efeito estufa em 55% até 2030, em comparação com os níveis
de 1990, em vez de 40%, conforme acertado agora.
“Estou confiante de que podemos chegar a um acordo sobre
um pacote comum, para permitir a rápida implementação do quadro financeiro plurianual e do fundo de recuperação”, disse o
presidente da cúpula, Charles Michel, em carta aos líderes. “Um
acordo sobre uma meta maior de redução de emissões de pelo
menos 55% até 2030 está ao nosso alcance”, acrescentou.
A Polônia e Hungria têm bloqueado o pacote financeiro porque o acesso ao dinheiro deve, pela primeira vez, estar associado
ao respeito pelo Estado de Direito. Como Varsóvia e Budapeste
estão sob investigação da UE por minar a independência dos tribunais e da mídia, correm o risco de perder bilhões do bloco.
Mas a Alemanha, que mantém a presidência rotativa da UE
até o fim do ano, fechou um acordo com os dois países que lhes
permitirá suspender o veto. (Agencia Brasil)

Receita detalha como
vai monitorar maiores
contribuintes do país
A Receita Federal publicou,
no Diário Oficial da União, portaria que detalha a forma como
vai monitorar os maiores contribuintes do país. A Portaria nº
4.888 abrange tanto pessoas físicas quanto jurídicas e prevê
análises sobre o comportamento
econômico tributário desses contribuintes. A norma entrará em
vigor em 2 de janeiro de 2021.
De acordo com a portaria, “a
atividade de monitoramento dos
maiores contribuintes é constituída por análises de caráter preliminar e não conclusivo, cuja
função é indicar os procedimentos a serem priorizados pela área
da Receita Federal responsável
pela execução conclusiva do respectivo processo de trabalho”.
O monitoramento terá por
base informações obtidas tanto
interna quanto externamente à
Receita. Estão previstas análises
sobre rendimentos, receitas e
patrimônios, bem como da arrecadação de tributos. Também
serão feitas análises de setores,
grupos econômicos, além da
gestão, “para tratamento prioritário das inconformidades, com
o objetivo de evitar a formação
de passivo tributário”.
Entre os objetivos desse
monitoramento, focado nos maiores contribuintes, está o de subsidiar a Receita Federal com informações relativas ao comportamento tributário desse grupo.
A ideia é atuar “preferencialmente em data próxima à do fato
gerador da obrigação tributária”.
A portaria pretende ajudar a
Receita a conhecer, de forma
sistêmica, o comportamento

econômico tributário desses
contribuintes, bem como a fazer
o diagnósticos das inconformidades mais relevantes “que resultem, ou possam resultar, em
distorção efetiva ou potencial da
arrecadação”.
Outros objetivos do monitoramento previsto pela portaria
são o de promover iniciativas de
conformidade tributária perante
os maiores contribuintes, “que
priorizem ações para autorregularização”, e o de encaminhar as
ações de tratamento, a serem
executadas de forma prioritária
e conclusiva nos demais processos de trabalho da Receita Federal.
A Receita cita alguns dos critérios adotados para a definição
das pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, que estarão sujeitas
a esse monitoramento. No caso
de pessoas jurídicas, serão observadas as receitas brutas e os
débitos declarados a massa salarial, a participação na arrecadação dos tributos administrados
pela Receita e a participação da
empresa no comércio exterior.
No caso de pessoas físicas,
serão observados o rendimento
total declarado, os bens, direitos, as operações em renda variável, os fundos de investimento
unipessoais e as participações
em pessoas jurídicas sujeitas a
acompanhamento diferenciado.
A Receita acrescenta que
poderá utilizar “outros critérios
de interesse fiscal” para inclusão de pessoas físicas ou jurídicas no monitoramento desses
que são os maiores contribuintes brasileiros. (Agencia Brasil)
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Anvisa autoriza uso emergencial e
temporário de vacina contra covid-19
Governo de Minas e Vale
avançam em negociação
sobre Brumadinho
O governo de Minas Gerais e a mineradora Vale avaliaram na quinta-feira(10)
que houve avanços importantes nas negociações sobre o
processo de reparação dos
danos causados na tragédia
de Brumadinho (MG).
A terceira audiência judicial para discutir o principal
acordo envolvendo o desastre
foi realizada na quarta-feira (9)
no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Embora perdurem
pontos de divergência, algumas
questões foram pacificadas entre as partes.
Ocorrida em janeiro de
2019, a tragédia se deu a partir
do rompimento de uma barragem da Mina Córrego do Feijão, de responsabilidade da
Vale. Cerca de 12 milhões de
metros cúbicos de rejeitos vazaram da estrutura, gerando
morte, destruição e danos a
comunidades e ao meio ambiente de Brumadinho e de outras cidades da calha do Rio
Paraopeba. Desde então, foram
resgatados 259 corpos de vítimas da tragédia e ainda há 11
desaparecidos.
Segundo o secretário-geral
de estado do governo de Minas
Gerais, Mateus Simões, já há
um consenso sobre a governança do processo reparatório. Ficou decidido que o acordo vai
detalhar três tipos de projetos.
Aqueles de recomposição do
meio ambiente poderão ser
conduzidos pela Vale sob fiscalização e controle de órgãos
públicos. As obras de infraestrutura do estado e dos municípios atingidos deverão ser
geridos pelo Poder Executivo,
cabendo à mineradora arcar
apenas com os custos.
Por fim, os projetos para
reparar as comunidades atingidas deverão ser elaborados por
meio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que ficará
responsável por realizar audiências públicas nas cidades afetadas.
“Foi proposta a criação de
fundos públicos, por leis que
estabelecerão a forma de gestão e de fiscalização do recurso. Tudo o que diz respeito aos
atingidos vai ser remetido à
Assembleia Legislativa, e lá
será garantida a participação
democrática e o controle social do uso desses fundos”,
afirmou Mateus Simões.
Acordo
A primeira audiência em
busca de acordo ocorreu no dia
22 de outubro e a segunda no
dia 17 de novembro. Além do
governo de Minas Gerais e da
Vale, participam das tratativas
o Ministério Público de Minas
Gerais (MPMG), o Ministério
Público Federal (MPF), as Defensorias Públicas do estado e
da União e a Advocacia-Geral
da União (AGU). O TJMG chegou a autorizar que os atingidos escolhessem cinco representantes para acessar à sala de
audiência, mas eles recusaram
já que não teriam nem direito à
fala e nem acesso aos documentos que orientam as discussões. Eles reclamam que
não estão sendo ouvidos no
processo e criticam a falta de
transparência nas negociações.
Sem dar muitos detalhes
sobre os assuntos tratados, a
Vale divulgou nota onde disse
estar empenhada em construir
um acordo global. “Houve
avanços sobre pontos relevantes de um possível acordo”,
registrou a mineradora.
O MPMG também divulgou
um comunicado falando em
avanços na governança do processo reparatório. “Foram definidos principalmente pontos
relacionados a instrumentos de
fiscalização efetivos para que
as ações e projetos de reparação sejam cumpridos e que haja
a participação dos atingidos na
definição de tais iniciativas”,
diz o texto. Segundo o órgão,
caberá à Assembleia garantir
que os atingidos participem de
forma direta da decisão sobre
a destinação dos recursos dos
fundos públicos.
Ele está agora assegurado
até o fim de janeiro. Tais repasses, que não se confundem com

as indenizações individuais,
foram estabelecidos inicialmente por um ano em um acordo firmado poucas semanas
após a tragédia de Brumadinho.
Desde então, ele já foi prorrogado quatro vezes. Conforme
dados da mineradora, cerca de
106 mil pessoas vêm recebendo esse auxílio mensal.
Ponto chave
A governança do processo
reparatório era, desde o início,
um ponto chave das negociações. O governo de Minas Gerais, o MPMG e o MPF manifestaram discordância em ter
como referência a experiência
da Fundação Renova. Trata-se
da entidade que atua na reparação dos danos da tragédia no
município mineiro de Mariana,
ocorrida em 5 de novembro de
2015 após o rompimento de
uma barragem da Samarco deixar 19 mortos e causar impactos sociais, econômicos e ambientais em diversos municípios da Bacia do Rio Doce, até a
foz no Espírito Santo.
A Fundação Renova foi criada conforme acordo firmado
em março de 2016. Participaram das negociações a Samarco, suas acionistas Vale e BHP
Billiton, o governo federal e os
governos de Minas Gerais e do
Espírito Santo. Na época, o
MPMG e o MPF foram contra
os termos negociados. Eles
avaliam que a estrutura da Fundação Renova permite que suas
decisões sejam, em última instância, controladas pelas mineradoras.
As discussões continuam e
uma nova audiência já foi agendada para 17 de dezembro.
Dois assuntos estarão entre as
pendências a serem tratados
nessa nova data. Um deles envolve os prazos para realização
dos projetos.
O outro tema que estará na
pauta é o volume de recursos
que a Vale deverá destinar à reparação. Um estudo da Fundação João Pinheiro, instituição
de pesquisa e ensino vinculada
ao estado de Minas Gerais, estimou as perdas econômicas
em R$26 bilhões. Calculando
mais R$ 28 bilhões para cobrir
danos morais sociais e coletivos, o governo mineiro e as
instituições de Justiça pleiteiam um total de R$54 bilhões.
Na audiência do dia 17 de novembro, segundo Matheus Simões, a Vale propôs um valor
de R$ 21 bilhões.
Manifestação
Enquanto ocorria a audiência, centenas de atingidos se
manifestavam do lado de fora
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A principal crítica
diz respeito à falta de transparência. Como as negociações
se dão sob o princípio da confidencialidade, apenas os participantes das tratativas têm
conhecimento dos detalhes.
Não é de conhecimento público os projetos que estão sendo pactuados para a reparação.
“Exigimos que a participação dos atingidos seja garantida em todas as fases do referido acordo, incluindo-se na elaboração, para que sua eventual
celebração não represente retrocesso aos direitos já consagrados e garantidos”, postou
nas redes sociais o Movimento dos Atingidos por Barragem
(MAB). Para a entidade, sem
assegurar a participação na
construção dos pontos do
acordo, os termos estabelecidos acabarão criando uma participação de fachada, onde os
atingidos somente vão ter direito a opinar depois que tudo
já estiver decidido.
As três organizações que
foram escolhidas pelos próprios atingidos da tragédia de
Brumadinho para assessorá-los
- a Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social (Aedas), o Núcleo de Assessoria
às Comunidades Atingidas por
Barragens (Nacab) e o Instituto Guaicuy - vêm defendendo
que todos os termos do acordo sejam tornados públicos.
Também cobram a criação de
espaços abertos para discutilo. (Agencia Brasil)

A Diretoria Colegiada da
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) aprovou uma
resolução que “abre possibilidade aos laboratórios de solicitarem autorização para uso emergencial, em caráter experimental, de vacinas contra covid 19”.
A decisão, deliberada na
quinta-feira (10) durante a 11ª
Reunião da Diretoria Colegiada,
oficializa o pedido de uso emergencial de vacina anunciado no

dia 2 de dezembro pela própria
Anvisa.
Segundo a agência, nenhum
laboratório solicitou, até o momento, o uso mesmo após a Anvisa ter publicado um guia com
os requisitos para esse pedido.
“Serão considerados dados
de estudos não clínicos e clínicos, de qualidade, boas práticas
de fabricação, estratégias de
monitoramento e controle e resultados provisórios de ensaios

clínicos, entre outras evidências científicas. Além disso, a
empresa deve apresentar informações que comprovem que a
fabricação e a estabilidade são
adequadas para garantir a qualidade da vacina”, informou, por
meio de nota, a Anvisa.
A agência esclarece que a
autorização de uso emergencial
e temporária é restrita a um “público previamente definido”, não
substituindo o registro sanitário.

“A modalidade de uso
emergencial e temporário está
prevista em regulamento e
pode trazer benefícios a determinados e controlados grupos, como medida adicional
para o enfrentamento da pandemia. O pedido de uso emergencial e temporário deve ser
submetido pela empresa desenvolvedora da vacina contra
covid-19”, detalhou a Anvisa.
(Agencia Brasil)

MEC autoriza aulas não
presenciais até dezembro de 2021
O ministro da Educação,
Milton Ribeiro, homologou o
Parecer nº 19, do Conselho Nacional de Educação (CNE), que
estende até 31 de dezembro de
2021 a permissão para atividades remotas no ensino básico e
superior em todo o país. A validação da decisão do CNE foi
publicada na edição de quintafeira (10) do Diário Oficial da
União (DOU), em despacho assinado pelo próprio ministro.
De acordo com o parecer,
aprovado pelo colegiado em outubro, os sistemas públicos municipais e estaduais de ensino, bem
como as instituições privadas,
possuem autonomia para normatizar a reorganização dos calendários e o replanejamento curricular ao longo do próximo ano, desde que observados alguns crité-

rios, como assegurar formas de
aprendizagem pelos estudantes e
o registro detalhado das atividades não presenciais.
Outra regra definida no parecer é a que flexibiliza formas
de avaliação dos estudantes durante a vigência do estado de calamidade pública. “Em face da
situação emergencial, cabe aos
sistemas de ensino, secretarias
de educação e instituições escolares promover a redefinição de
critérios de avaliação para promoção dos estudantes, no que
tange a mudanças nos currículos
e em carga horária, conforme
normas e protocolos locais, sem
comprometimento do alcance
das metas constitucionais e legais quanto ao aproveitamento
para a maioria dos estudantes,
aos objetivos de aprendizagem e

desenvolvimento, e à carga horária, na forma flexível permitida por lei e pelas peculiaridades
locais”.
Atividades presenciais
A volta às aulas presenciais,
segundo a decisão CNE, também homologada pelo MEC,
deve ser gradual, por grupos de
estudantes, etapas ou níveis educacionais, “em conformidade
com protocolos produzidos pelas autoridades sanitárias locais,
pelos sistemas de ensino, secretarias de educação e instituições
escolares”.
Esse processo de retorno ao
presencial também deve envolver, segundo as diretrizes aprovadas, a participação das comunidades escolares e a observância de regras de gestão, de higi-

ene e de distanciamento físico
de estudantes, de funcionários e
profissionais da educação, com
escalonamento de horários de
entrada e saída para evitar aglomerações, além outras medidas
de segurança recomendadas.
Apesar de estender o prazo
para atividades remotas em todas instituições de ensino até
dezembro do ano que vem, o
MEC determinou, em portaria
editada na terça-feira (8), que o
retorno às atividades presenciais nas instituições federais de
ensino superior deve começar
antes, a partir do dia 1º de março. A data anterior previa esse
retorno já no dia 4 de janeiro,
mas a pasta decidiu prorrogar
esse prazo após reclamação das
universidades e dos institutos
federais. (Agencia Brasil)

Festas de fim de ano podem agravar
pandemia no país, diz Fiocruz
Estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) aponta que o
aumento do número de casos e
internações por covid-19 em
vários estados que vem sendo
registrado desde o início de novembro está encontrando um sistema de saúde menos preparado
para atender à demanda por leitos de enfermarias e unidades de
terapia intensiva (UTIs), não só
nas regiões metropolitanas, mas
principalmente nas cidades menores do interior.
Os pesquisadores da Fiocruz
alertam que a possibilidade de
colapso do atendimento aos novos casos é real e poderá acontecer nas próximas semanas,
agravada pela chegada das festas
de fim de ano e das férias. “A
circulação das pessoas no período de festas de fim de ano e
férias deve acelerar a disseminação do vírus, que já circula
com bastante velocidade e volta
a ocupar os leitos hospitalares.
A movimentação das pessoas
tende a aumentar a necessidade
de atendimento por outros agravos de saúde como os acidentes
de trânsito, por exemplo”, diz a
instituição.
A nota técnica O fim do ciclo de interiorização, a sincronização da epidemia e as dificuldades de atendimento nos hospitais, desenvolvida pela equipe
de pesquisa do Monitora Covid-

19, destaca que no fim do ano a
maior movimentação de pessoas “sem cuidados devidamente
adequados e sem manutenção do
isolamento social”, agravará um
quadro composto por “desmobilização de leitos extras dos hospitais de campanha; a ocupação
de leitos por outros problemas
de saúde que ficaram represados
durante o avanço da epidemia de
covid-19; a maior circulação de
pessoas; as dificuldades de identificação de casos e seus contatos devido à baixa testagem; e o
relaxamento dos cuidados de
distanciamento social, uso de
máscaras e higiene”.
De acordo com o epidemiologista do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT/Fiocruz) e um dos autores do estudo,
Diego Xavier, no início da epidemia no Brasil, houve uma demanda grande nas regiões metropolitanas, e só depois veio a interiorização da doença, num momento
em que a incidência da covid-19
já apresentava sinais de estabilidade nas cidades maiores.
“Agora, a covid-19 está fortemente presente tanto nas regiões metropolitanas quanto nas
cidades do interior. E a epidemia
está sincronizada, não começa
mais nas metrópoles para depois
ir para o interior. Um novo aumento dos casos pressionará a

capacidade do atendimento à
saúde das regiões metropolitanas, reduzindo também seus recursos para atender a pacientes
vindos do interior. Na maioria
dos lugares, a assistência à saúde deverá ser incapaz de atender
à demanda”, disse o pesquisador.
Segundo a nota técnica, as
regiões metropolitanas (RMs)
compreendem apenas 177 do
total de 5.570 municípios do
Brasil. Porém, sua população
total é de cerca de 70 milhões
de habitantes, representando
33% da população nacional. Até
o final de maio, cerca de 67%
dos óbitos por covid-19 no país
foram registrados nas regiões
metropolitanas.
Com a interiorização da doença, no último dia de outubro
essa proporção se inverteu. “As
RMs passaram a representar somente 33% do total de óbitos
registrados no país, demonstrando o que pode ser considerado
como o fim do processo de interiorização”, diz o estudo.
Mortes fora das UTIs
De acordo com a Fiocruz,
um importante indicador da falta de assistência de saúde está
nos números de mortos fora das
UTIs. Segundo a nota técnica, a
“falta de UTI foi ainda mais expressiva nos municípios do interior, sobretudo pela dificulda-

de de acesso e as longas distâncias que devem ser percorridas
em busca de atendimento”.
Segundo dados do Sistema
de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (SivepGripe), no interior, o total de
mortos fora das UTIs é proporcionalmente maior do que nas
regiões metropolitanas em quase todo o país, sendo a única exceção a Região Sul, o que indica
que a desassistência aos doentes por covid-19 é mais significativa nas cidades menores.
Em nível nacional, 36% morreram de covid-19 fora das UTIs
no interior, contra 31% nas regiões metropolitanas. Há também os registros sem informação sobre o local da morte (9%
no interior e 13% nas regiões
metropolitanas), que podem elevar esses números.
Os estados que registraram
maiores índices de mortes no
interior fora da UTI são Amapá
(82%), Roraima (73%), Amazonas (66%), Pará (59%), Sergipe
(58%), Tocantins (50%), Acre
(46%) e Ceará (45%). Já nas regiões metropolitanas, os estados
que tiveram mais óbitos fora da
UTI foram Roraima (63%), Sergipe (53%), Amazonas (47%),
Rio Grande do Norte 42%),
Minas Gerais (38%), São Paulo
(36%), Distrito Federal (35%)
e Ceará (38%). (Agencia Brasil)

“É menos ruim ter inflação que um
desabastecimento”, diz Bolsonaro
Em visita ao Rio Grande do
Sul na quinta-feira (10) para na
inauguração do eixo principal da
nova ponte do Guaíba, em Porto
Alegre, o presidente Jair Bolsonaro avaliou que “é menos ruim
ter inflação que um desabastecimento”.
Ao falar da disparada de preços em alguns produtos como,
por exemplo, o arroz e óleo de
soja, Bolsonaro afirmou que se
o homem do campo tivesse ficado em casa, “teria sido um
caos”. “Ainda estamos vivendo
um finalzinho de pandemia. O
nosso governo, levando-se em
conta outros países do mundo,
foi aquele que melhor se saiu, ou
um dos que melhor se saíram no
tocante à economia. Prestamos
todo os apoios possíveis a estados e municípios. O auxílio
emergencial foi diretamente na
veia, diretamente na conta de 67
milhões de brasileiros, que pre-

cisavam realmente disso aí. Isso
fez também movimentar a também economia de estados e municípios”, destacou.
O presidente também lembrou o Programa Nacional de
Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), que socorreu micro e
pequenas empresas durante a
pandemia. “Nós evitamos um
colapso da economia. Meus senhores, economia e saúde têm
que andar de mãos dadas”, acrescentou.
Covid-19
O presidente foi recebido no
aeroporto Salgado Filho pelo
governador do estado, Eduardo
Leite, e os dois conversaram reservadamente sobre o combate
à covid-19. Leite disse que está
confiante em relação à liderança do governo para coordenar um
plano nacional de imunização de

todos os brasileiros. “A manifestação do presidente, a manifestação do ministro da Saúde,
Eduardo Pazuello me dão conforto e a segurança de que teremos, através deste programa,
com a responsabilidade da certificação da Anvisa, da análise
criteriosa dos processos para
registro das vacinas, a disponibilização para todos os brasileiros, o que será fundamental para
que retomemos a nossa economia”, ressaltou o governador
gaúcho em discurso na mesma
solenidade.
Um plano de vacinação nacional e simultâneo em todos os
estados brasileiros foi tema essa
semana de uma reunião de governadores de vários estados
com o ministro da Saúde. O encontro ocorreu depois que o
governador de São Paulo, João
Dória, causou mal-estar entre os
colegas, por ter anunciado que

começará a vacinação da população de São Paulo contra o novo
coronavírus a partir de 25 de janeiro. Na reunião, o ministro
disse que nenhum estado será
privilegiado e que a pasta comandará um Plano Nacional de
Imunização (PNI) também contra a covid-19.
Obra
A nova ponte do Guaíba estava em obras há seis anos. Hoje
a estrutura foi entregue parcialmente: os veículos poderão usar
o vão principal da nova ponte. Três
ramos da interseção com a freeway devem ser terminados no
ano que vem, incluindo o que liga
o centro de Porto Alegre ao município de Guaíba. Ainda na quinta, serão abertos ao tráfego mais
27,1 quilômetros de novas pistas
duplicadas da BR-116, em Barra
do Ribeiro, no km 330, sentido
Interior-Capital. (Agencia Brasil)
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Benessere Promoção e Vendas Ltda.

Geyve Participações e Serviços Fiduciários S/A

CNPJ/ME nº 37.543.940/0001-37 - NIRE - 3523610503-4
1ª Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as Partes abaixo: Schommer Investimentos e Participações Ltda., sociedade
empresária limitada, estabelecida em Jundiaí/SP, na Avenida Nove de Julho, 3.575, 17º andar, Sala 1701, Anhangabaú, CEP 13208-056, CNPJ/
ME 23.576.238/0001-65, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP/NIRE 3523172457-7, em sessão de 18/09/2019, neste ato
representada por sua sócia administradora Marlene Schommer Tarallo, RG 60.571.337-6 SSP/SP, CPF/ME 365.797.690-68, residente em
Jundiaí/SP, (“SCHOMMER”); e Upway Participações Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada, com sede na cidade de Jundiaí/SP,
CNPJ/ME 23.864.111/0001-41, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP

CNPJ/MF nº 17.568.799/0001-10 / NIRE JUCESP 353.0044942-8
Extrato de Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2020
Local e Presenças: na sede social da Companhia, localizada à Rua Joaquim Floriano, nº 1052, nº 132 - parte, Itaim
Bibi, SP/SP acionista(s) representando 100% do capital social. Deliberações tomadas pela unanimidade: (1) Em
relação ao exercício findo em 31/12/2019 (a) aprovado o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as
Demonstrações Financeiras; (b) face à apuração de lucro líquido no montante de R$ 122.848,13 aprovado (b.1)
destinar o valor total ao(s) acionista(s) a título de dividendos, na proporção de suas participações no capital social;
(b.2) ratificar as distribuições intermediárias no valor total do lucro realizadas em 2019. Arquivada na JUCESP em
07/10/2020 sob o nº 422.115/20-4, Secretária Geral Gisela Simiema Ceschin e encontra-se disponível para
consulta na sede social da Companhia.
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IBGE prevê altas de
safra de 4,4% em 2020
e de 1,9% em 2021
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COMPANHIA METROPOLITANA DE
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1059941-67.2014.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ
RAPHAELNARDY LENCIONI VALDEZ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NK COMERCIO & SERVIÇO
LTDA, CNPJ 09.304.913/0001- 76, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de BANCO DO
BRASIL S/A, objetivando a cobrança de R$184.065,77 (em dezembro/2014), relativo ao inadimplemento do
TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDES de nº 280.903.631 EM 02/09/2013,
obrigação essa garantida pelos demais requeridos. 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, em 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, PAGUE o débito, ficando isento de custas e honorários incidindo em 5%, OU
OPONHA EMBARGOS. Não sendo opostos embargos à ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
10 e 11/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010650-11.2020.8.26.0001 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR
CARLOS MOREIRA DASILVEIRA, na forma da Lei, FAZ SABER a(o) BRUNA LEMES PEREIRA, RG
380235705, CPF 229.031. 328-95, que nos autos do Cumprimento de Sentença, requerido por Fundação
Armando Alvares Penteado, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, intimada fica para no prazo de 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, efetuar o pagamento da importância de R$ 34.827,46 (agosto/2020), devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523
e parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC,transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos,sua impugnação, nomeandose em caso de silêncio 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 04/12/ 2020.
10 e 11/12

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo nº 0059068-42.2018.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito da 6º
Vara Cível do Foro Central da Capital /SP, Dra.Tatiana Federighi Saba, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a Odete Corona Rugai, Odair Corona Casellato, Maria Cristina Casellato Gentil, e Luiz Corona Filho,
todos com CPF ignorado, que lhe foi proposta uma ação contra eles, também contra Abegail Corona, Ação
de Adjudicação Compulsória, pelo procedimento comum ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando
os executados em lugar ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir dos
20 dias supra, efetuem o PAGAMENTO quantia de R$ 6.275,59 (base julho/2018), sob pena de incidência de
multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora
e avaliação. Fica a parte executada de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. São Paulo, 17 de agosto de 2020.
10 e 11/12

2ª Vara de Registros Públicos-SP. EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 1098299- 93.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) EMILIO QUADROS BORREGOE S/M DULCE PERES QUADROS, ELISA DANIELA GRACIANE
SARAIVA (194.451.568-38), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04), VANDA CATENA
MARCILIO DA SILVA, JOSEFINA CATENA RODRIGUES, VALÉRIA RODRIGUES MACHADO
(066.461.978-90) E S/M RENATO AUGUSTO BENEVIDES MACHADO (734.644.577-53), ANDRÉA
RODRIGUES, SIMONE RODRIGUES, MARCELINO DE SOUSA LIMA (584.131.118-20) E S/M JOSELIA
FERREIRA LIMA (012.314.048-09), LUIZ CARLOS WAIDEMAN (052.284.498-76) E S/M SONIA
APARECIDAMANTOAN WAIDEMAN (061.430.228-52), ELIANA WAIDEMAN DE ALMEIDA(078. 015.16826) E S/M ALEXANDRE COCENZO DE ALMEIDA PINTO (051.491.958-20), FABIANA WAIDEMAN GOMES
(186.126.868-81) E S/M WANDRE DE SOUSA GOMES (248.263.128-90), ALZIRA DE FREITAS
WAIDEMAN, DANIELCAVALLO OU ATUAL MORADOR DO IMÓVELe JOSÉ VICENTE DE ABREU, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que
Mafalda Henriques de Azevedo e Erasmo Torres de Azevedo ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando
declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Tereza Ackel, nº 215, casas 5 e 6, nesta Capital, alegando
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias
da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo-SP.
J – 10 e 11/12
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EXTRATO DA ATA DA 609ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2020

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS RICARDO
NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São
Paulo, República Federativa do Brasil, expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente a
usucapião administrativo, prenotado sob nº 799.281 em 25 de agosto de 2020 a
requerimento da IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM SÃO PAULO –
BRAS CAPITAL, com sede histórica, na Rua Major Marcelino nº 331 e com sede
administrativa na Rua José Monteiro nº 76, Brás, inscrita no CNPJ nº 62.875.695/
0001-02, com seu Estatuto Social consolidado , datado de 30 de julho de 2017,
devidamente registrado, FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos,
terceiros eventualmente interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Paulo
– Brás Capital, acima qualificados, requereu a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
ORDINÁRIA, nos termos do artigo 216A da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15
e provimento 65/2017 da CNJ, visando a declaração de domínio sobre as casas e
respectivo terreno situadas na Rua Itapirú nº 280, com a área de 460,67m2 e área
construída de 266,92m2, na Saúde, conforme laudo anexo ao procedimento, com
origem nas transcrições nºs 1.943 e 2.725, deste Registro de propriedade de TOMÁS
IANNELLI ou THOMÁZ IANELLI casado com ANGELINA LEONETTI IANELLI, brasileiros
e como compromissários a ora requerente (inscrição nº 32.855 de 30 de junho de 1970,
deste Registro), alegando e comprovando posse mansa e pacifica há mais de 49
anos, sem oposição e ininterrupta. Estando em termos, expede-se o presente edital
para citação dos supramencionados para no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogados por
mais 15 (quinze) dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como
verdadeiros os fatos articulados pelos autores, nos termos do artigo 16 do provimento
65/2017 da CNJ. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
11 e 26/12
lei. São Paulo, 08 de dezembro de 2020.
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CNPJ/MF Nº 60.850.575/0001-25 - NIRE Nº 3530005464-4

Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às quinze horas, reuniu-se o
Conselho de Administração da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo COHAB-SP, por convocação de seu Presidente, o senhor Jorge Damião de Almeida,
estando presentes, além do senhor Presidente, a senhora Vice-Presidente, Berenice Maria
Gianella e os Membros do Conselho, Edileusa de Aquino Vidal, Cláudia Regina Martins de
Carvalho, Rogério Vieira Peixoto, Carlos Alberto da Silva, Edson Caram, Renata Cunha
Vianna e Elisabete França. Presentes ainda, o senhor Diretor Presidente da COHABSP, Luigi Camilo Amadeu Lazzuri Neto e a senhora Chefe de Gabinete da Presidência,
Neuza Soares de Barros Oliveira. Secretária designada: Maria Amália Gonçalves Morais.
PAUTA: 1 - ALTERAÇÃO NA DIRETORIA DA COHAB-SP; 2 - CONCESSÃO DE DIREITO
REAL DE USO - GLEBA SANTA ETELVINA III B - PROCESSO SEI N° 6011.2020/0002622-6;
3 - OUTROS ASSUNTOS. Havendo número legal, o senhor Presidente do Conselho, Jorge
Damião de Almeida iniciou os trabalhos, colocando em discussão as seguintes matérias da
pauta - 1 - ALTERAÇÃO NA DIRETORIA DA COHAB-SP. O senhor Presidente do Conselho,
Jorge Damião de Almeida apresenta proposta para a eleição, do senhor José Rui Infante Bonatto,
para o cargo de Diretor de Programas de Fomento Habitacional da COHAB-SP, considerando
que tal cargo está vago. Esclarece o senhor Presidente do Conselho, que os documentos do
senhor José Rui Infante Bonatto foram analisados pelo Conselho Municipal de Administração
Pública - COMAP, obtendo parecer favorável na 47ª Reunião Ordinária, realizada em
GHRXWXEURGHFRQIRUPHDWDSXEOLFDGDQR'LiULR2¿FLDOGD&LGDGHGH6mR3DXORGH
30 de outubro de 2020. DELIBERAÇÃO: - O Conselho de Administração delibera, á
unanimidade, eleger para o cargo de Diretor de Programas de Fomento Habitacional da
COHAB-SP, o senhor José rui infante bonatto, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da
cédula de identidade RG nº 57.777.428-1 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 371.645.54900, residente e domiciliado na Rua Eloi Fernandes nº 11, apto 32, Boqueirão, Santos, São
Paulo, CEP 11055-110. O senhor Diretor de Programas de Fomento Habitacional declara
SDUDRVGHYLGRV¿QVTXHQmRHVWiLQFXUVRQDVUHVWULo}HVOHJDLVTXHRLPSHoDGHH[HUFHUR
cargo para o qual foi eleito, inclusive no que diz respeito ao contido na Lei n° 13.303/16 e no
'HFUHWR0XQLFLSDOQHWRPDSRVVHHPWHUPRSUySULRFRQIRUPHDVGLVSRVLo}HV
estatutárias e legais, com mandato até 02 de janeiro de 2021, de forma a compatibilizar-se
com o mandado dos demais diretores, com exceção do Diretor de Participação, cujo mandato
termina no dia 27 de janeiro de 2022. 2 - CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO GLEBA SANTA ETELVINA III B - PROCESSO SEI N° 6011.2020/0002622-6. O senhor
Presidente do Conselho de Administração passa a palavra ao senhor Diretor Presidente
da COHAB-SP, que promove esclarecimentos acerca da matéria. Informa que o assunto foi
objeto de apreciação e aprovação na 1601ª Reunião de Diretoria Da Companhia, realizada
no dia 08 de setembro de 2020. Explica que nessa oportunidade, a Diretoria da COHAB-SP
deliberou autorizar a concessão de direito real de uso, a título oneroso, da área denominada
Gleba Santa Etelvina III B, situada na Cidade Tiradentes - SP, nos termos da exposição de
motivos apresentada pelo então Diretor de Programas de Fomento Habitacional e, transcrita
na citada ata de Reunião de Diretoria. Prossegue o senhor Diretor Presidente da COHAB-SP,
/XLJL/D]]XUL1HWRHD¿UPDTXHRDVVXQWRIRLWUDWDGRQR3URFHVVR6(,Q
aberto pela Secretaria de Governo Municipal, para execução de parte do Contrato de prestação
e serviços de consultoria e assessoria técnica especializada para suporte ao desenvolvimento
GHDo}HVGD3UHIHLWXUDGR0XQLFtSLRGH6mR3DXORYROWDGDViHVWUXWXUDomRGHSURMHWRVSDUFHULD
HGHVHVWDWL]Do}HVSDUDD6HFUHWDULDGH*RYHUQR0XQLFLSDO'L]TXHQRUHIHULGR3URFHVVR6(,
foi emitida Ordem de Serviços objetivando a prestação de serviços técnicos especializados á
Administração Pública Municipal, com o objetivo de assessorar tecnicamente a estruturação,
modelagem e licitação de projeto de desestatização de ativo imobiliário consistente na Gleba
Santa Etelvina III B. Explica que tal prestação de serviços resultou na entrega da modelagem
para a área em questão, que inclui a nota técnica e minuta do edital de licitação para a área,
com a proposta de outorga de concessão de direito real de uso. Continua em suas assertivas
o senhor Diretor Presidente da COHAB-SP e esclarece que a modelagem contemplada na
Nota Técnica encaminhada pela Secretaria de Governo Municipal também foi avaliada e
aprovada pela COHAB-SP. DELIBERAÇÃO: - O Conselho de Administração, delibera, á
unanimidade, autorizar a concessão de direito real de uso, a título oneroso, por meio do
competente procedimento de licitação, da área denominada Gleba Santa Etelvina III B, na
cidade Tiradentes, na forma apresentada pela Diretoria da COHAB-SP e considerando os
termos da exposição de motivos transcrita na Ata 1601ª Reunião de Diretoria da COHABSP, realizada em 08 de setembro de 2020. 3 - Outros Assuntos: - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente do Conselho de Administração determinou
o encerramento da reunião, dela sendo lavrada a presente ata, que vai por todos assinada,
e por mim, rubricada. São Paulo, 04 de novembro de 2020. Jorge Damião de Almeida
Presidente do Conselho de Administração, Berenice Maria Giannella Vice-Presidente
do Conselho de Administração, Edileusa de Aquino Vidal Membro do Conselho de
Administração, Carlos Alberto da Silva Membro do Conselho de Administração, Cláudia
Regina Martins de Carvalho Membro do Conselho de Administração, Renata Cunha
Vianna Membro do Conselho de Administração, Rogério Vieira Peixoto Membro do
Conselho de Administração, Edson Caram Membro do Conselho de Administração,
Elisabete França Membro do Conselho de Administração, Maria Amália Gonçalves
0RUDLV 6HFUHWiULD GHVLJQDGD &HUWL¿FR R UHJLVWUR VRE R Q~PHUR  
Gisela Simiema Ceschin, Secretária Geral.
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ATAS/BALANÇOS/ED TA S/LE LÕES
Cyrela Montblanc
Empreendimentos
Imobiliários S.A.
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EDITAL DE INTERDIÇÃO/CURATELA Nº1024171-68.2018.8.26.0100 O Dr. Leonardo Aigner Ribeiro, MM. Juiz de Direito da 4ª
Vara da Família e Sucessões do Foro Central Cível, Comarca e Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.FAZ SABER aos que
o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem dos termos da sentença proferida nos autos em epígrafe qual seja: Julgo
PROCEDENTE o pedido, reconhecendo a incapacidade relativa do requerido e NOMEIO Roseli Lisboa, como CURADORA
DEFINITIVA de Ricardo Azevedo Lisboa, por apresentar comprometimento do raciocínio lógico, não conseguindo exprimir
desejos ou necessidade, o impossibilitando de imprimir diretrizes de vida. O quadro descrito é irreversível. O requerido não
reúne, portanto, condições para atos complexos da vida civil tais como fazer empréstimos, conciliar, dar quitação, alienar,
hipotecar, demandar e ser demandado, praticar atos que sejam de mera administração.O presente edital será publicado por
três vezes, com intervalo de dez dias e afixado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado na cidade de São Paulo.
[10]
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1058628-92.2019.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 24ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,Dr(a). Claudio Antonio Marquesi, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Leida
Regina de Oliveira CPF 007.088.548-69 e Leida Regina de Oliveira-ME CNPJ 07.956.941/0001-42, que Jiro Sergio Sakakibara
ajuizou ação de exigir contas, objetivando seja julgada procedente, com a condenação das Rés para, no prazo de 15 dias,
apresentarem as contas relativas aos imóveis à Rua Jaibas 225, apto. 93, Vila Nair; e Rua FranciscoCruz 105, apto. 74, Vila
Mariana, indicando os valores recebidos dos Locatários, bem como os eventuais repasses feitos ao Autor, condenando ainda
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Estando as rés em lugar ignorado, foi deferida a citação por
edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, apresentem as contas ou conteste a ação. 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 18 de setembro de 2020.
[10,11]
EDITAL DE INTIMAÇÃO - 42ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP. 42º Ofício Cível. Prazo 20 dias. Proc. 001363896.2020.8.26.0100. A Dra. Renata Martins de Carvalho, Juíza de Direito da 42ª Vara Cível Foro Central Cível/SP. Faz saber a
Paulo Abdala Milan Elias CPF 054.775.548-19, que Maria Anna Olga Luiza Bonomi requereu o cumprimento da sentença, para
que o executado cumpra a obrigação de fazer nos moldes da r. Sentença (fls. 194/196 - dos autos principais), ou seja,
reconhecer sua titularidade quanto ao instrumento escritural definitivo referente ao imóvel matriculado sob nº 168.388, 18º CRISão Paulo/SP. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra,
cumpra a obrigação, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00, iniciando-se o prazo de 15 dias para que,
independentemente de nova intimação, querendo, o executado apresente Impugnação nos próprios autos (art. 525 do CPC).
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
[10,11]
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Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0059651-81.2005.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 36ª Vara
Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). Priscilla Bittar Neves Netto, na forma da lei, etc. Faz saber a
Tang Jung, CPF 227.871.678-61 e Zhang Xiurong CPF. 220.975.138-16, que nos autos da Ação Cumprimento de Sentença,
requerida por Ingting Song contra Construtora Mendes Pereira Ltda. E outros, foi deferida a Intimação por Edital dos corréus
da penhora havida sobre o apto 201, 20º andar do Edifício Manacá Bloco B, Residencial Jardins da Liberdade, à Rua São
Joaquim nº. 513, e Rua Galvão Bueno nº. 499, Liberdade, Contribuinte 005.069.0591-8, Matricula nº. 111332, 1º CRI/ SP.,
passando a fluir dos 20 dias supra o prazo de 15 dias para impugnação ou no prazo de 10 dias, a fluir após o prazo supra,
requerer a substituição da penhora, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo a exequente, nos
termos do art. 847 do CPC. Sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257 §- IV). Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1019918-29.2017.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro de
Campinas, Estado de São Paulo, Mauricio Simões de Almeida Botelho Silva, na forma da Lei, etc. Faz saber a SPM Construtora de Obras
Ltda. CNPJ nº. 10.269.832/0001-61, Eduardo Luiz Messomo, CPF. 042.645.649-13 e Fernando Luiz Mezzomo CPF 057.084.689-71 que
lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Aviagen America Latina Ltda., objetivando a cobra nça de
37.050,24 (abril/2017), referente o Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se o
edital para que em 03 dias, paguem o débito atualizado, podendo, no prazo de 15 dias, ajuizar embargos, sendo que, nesse praz o,
reconhecendo o crédito da exequente, poderá comprovar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em
até 6 parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora, ficando o executado Fernando Intimado também do bloqueio do valor de R$
600,00 na conta da Caixa Econômica Federal transferido para uma conta judicial, ficando advertidos de que no caso de revelia será
nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. S. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 08 de outubro de 2020.

10ª VARA CÍVEL DA CAPITAL ² SP ² FORO CENTRAL
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1054249-45.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
10ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). ALEXANDRE BUCCI, forma da Lei, etc.. FAZ SABER
a(o) DANIELA DOS SANTOS VITAL ZILIO, Brasileira, CPF 281.506.298-40, que lhe foi proposta uma ação de cobrança,
processada sob o rito Comum por parte de CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE
SÃO PAULO-CABESP, com fundamento no inadimplemento de plano contribuições assistenciais. Encontrando-se a ré em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 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 02 de
dezembro de 2020.

CNPJ nº 17.587.556/0001-29 - NIRE 35.300.459.369
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05.08.2020, ÀS 10 HORAS
CERTIDÃO: Certifico o registro na Secretaria de
Desenvolvimento Econômico - JUCESP sob nº
520.706/20-1 em 07/12/2020. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.

Imobel Participações Societárias S/A
CNPJ/MF nº 53.595.260/0001-13
Convocação Assembleia Geral Ordinária
Convocamos os acionistas a se reunirem em 18/12/2020, às
10:00 hs, na Av. Arquiteto Roberto Aflalo, 235, SP/SP, para
deliberarem sobre: a) Relatório da diretoria e demonstrações
financeiras dos exercícios sociais encerrados em 31/12/2017,
31/12/2018 e 31/12/2019; b) Destinação dos resultados dos
exercícios. c) Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação da sua remuneração. Estão disponíveis
na sede da empresa as cópias de que trata o art. 133 da Lei
das S/A’s. O Presidente do Conselho de Administração.

MARILAN ALIMENTOS S.A. - CNPJ 52.034.139/0001-50 - NIRE 35.300.116.739
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data: 22/09/2020. Hora: 8h. Local: Na sede social em Marília/SP. Presença: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Rodrigo
Garla, Presidente; Carlos Henrique Araújo Garla, Secretário. Deliberações por Unanimidade: Aprovada a destituição do Sr. Delossil
Costa de Oliveira, brasileiro, RG SSP/RS nº 20.416.954-26 e CPF 545.553.700-82, residente e domiciliado em São Paulo/SP, do
cargo de Diretor Comercial, a partir de 19/10/2020. Por fim, a partir desta data o Sr. Delossil Costa de Oliveira não mais representa ou
assina em nome da Companhia. Encerramento: Nada mais. Marília, 22/09/2020. Conselho de Administração: Rodrigo Garla; Ana
Carolina Garla Barion de Pádua; Carlos Henrique Araújo Garla; Fabrício Garla. JUCESP nº 489.806/20-0 em 19/11/2020.
Walfare Club Promoção de Vendas Ltda.
CNPJ/ME nº 37.076.097/0001-26 - NIRE 3523600539-1
1ª Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as Partes abaixo: Schommer Investimentos e Participações Ltda., sociedade
empresária limitada, estabelecida na cidade de Jundiaí/SP, na Avenida Nove de Julho, 3.575, 17º andar, Sala 1701, Anhangabaú, CEP 13208-056,
CNPJ/ME 23.576.238/0001-65, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP/NIRE 3523172457-7, em sessão de 18/09/2019, neste ato
representada por sua sócia administradora Marlene Schommer Tarallo, RG 60.571.337-6 SSP/SP, CPF/ME 365.797.690-68, residente em
Jundiaí/SP, (“SCHOMMER”); e Upway Participações Eireli., empresa individual de responsabilidade limitada, com sede na cidade de Jundiaí/SP,
na Rua Luiz Camargo Duarte Junior, 190, Jardim Esplanada, CEP 13202-140, CNPJ/ME 23.864.111/0001-41, com seus atos constitutivos
arquivados na JUCESP/NIRE 3560126230-1, em sessão de 18/12/2015, neste ato representada por seu titular Leandro Anderson Francisco, RG
30.383.989-2 SSP/SP, CPF/ME 287.122.048-46, residente em Jundiaí/SP. (“UPWAY”). Únicas Sócias detentoras da integralidade das quotas
representativas do capital social da sociedade empresária limitada denominada Walfare Club Promoção de Vendas Ltda., com sede na Avenida
Nove de Julho, 3.575, Sala 1413, cidade de Jundiaí/SP, CEP 13208-056, CNPJ 37.076.097/0001-26 e na JUCESP/NIRE 3523600539-1, resolvem
de comum acordo, alterar o seu contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições: 1. Alteração da Sede da Sociedade: 1.1. As Sócias
decidem, por unanimidade, alterar o endereço da sede da Sociedade, passando de Avenida Nove de Julho, 3.575, Sala 1413, Bairro Anhangabaú,
na Cidade de Jundiaí/SP, CEP 13208-056, para Rua Dr. Eraldo Aurélio Franzese, 62, Sala 04-A, Bairro Jardim Paiquerê, na Cidade de Valinhos/
SP, CEP 13271-608. 1.2. Em virtude da alteração acima, as Sócias decidem alterar a Cláusula 2ª do Contrato Social da Sociedade, a qual passará
a viger com a seguinte redação: Cláusula 2ª. A Sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Rua Dr. Eraldo Aurélio Franzese, 62, Sala 04-A,
Bairro Jardim Paiquerê, na Cidade de Valinhos/SP, CEP 13271-608. 2. Transformação do Tipo Societário: 2.1. As Sócias, por unanimidade,
aprovam atransformação do tipo societário de sociedade empresária limitada, para sociedade por ações, e por consequência alteram a
denominação social que passa a ser Walfare Club Promoção de Vendas S.A. 3. Substituição das Quotas: 3.1. Emrazão da transformação do tipo
societário, as agora acionistas substituem as 90.000 quotas, por 90.000 ações, sendo 81.000 ações ordinárias e 9.000 ações preferenciais,
nominativas, representando a totalidade de seu capital social, devidamente subscritas e integralizadas, com valor nominal de R$1,00 cada, na
exata proporção do valor das respectivas quotas, conforme Boletim de Subscrição - Anexo II. 3.2. As acionistas declaram não haver interrupção
da continuidade nos negócios ora em curso, mantendo a Sociedade resultante todos os direitos e obrigações que compõem o patrimônio da
Sociedade ora transformada, nos termos dos artigos 220 e 222 da Lei 6.404/76. 4. Eleição da Diretoria: 4.1. As acionistas, em virtude da
transformação do tipo societário aprovado, decidem, eleger os seguintes membros para compor a diretoria Sociedade: a) Designado ao cargo de
Diretor Administrativo, o Sr. Demetrio de Moraes, RG 25.428.570-3 SSP/SP, CPF/ME 158.346.078-02, residente em Itatiba/SP; b) Designado ao
cargo de Diretor Operacional, o Sr. Rodrigo Colassante de Oliveira, RG 32.530.995-4 SSP/SP e CPF/ME 300.226.758-92, residente em Jundiaí/
SP; 4.2. O mandato dos diretores ora eleitos, terá duração de 3 anos, sendo permitida sua reeleição, os quais tomarão posse de suas funções,
mediante a assinatura do competente Termo de Posse - Anexo III. 5. Estatuto Social: 5.1. Por fim, em virtude da transformação do tipo societário
e das demais deliberações acima, decidem as acionistas, aprovar o Estatuto Social que regerá a Sociedade, o qual é parte integrante deste ato
- Anexo I. E por estarem justas e contratadas, assinam este instrumento em 3 vias de igual teor e forma, juntamente com as 2 testemunhas que
a tudo assistiram, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Jundiaí/SP, 11.07.2020. Schommer Investimentos e Participações Ltda. (Marlene Schommer Tarallo), Upway Participações Eireli. - (Leandro Anderson Francisco). Testemunhas: Rafaela Zanella Moraes, RG
1398254-0, CPF/ME 022.730.531-00; Isabella Marcel de Guimarães, RG 7751390, CPF/ME 094.959.964-65. Visto da Advogada: Aline Awdrey
Ribeiro - OAB/SP nº 293.770. JUCESP nº 490.934/20-1 e NIRE 3530055973-8 em 23/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0005960-47.2018.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 04ª Vara Cível,
do Foro Regional XII ± Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Anna Paula de Oliveira Dala Dea Silveira, na forma
da Lei. Faz saber a Transpaula Turismo e Locadora de Veículos ± ME, CNPJ. 05.091.909/0001-16, que Yasuda Marítima
Seguros S/A move a ação de Cumprimento de Sentença, foi determinada a Intimação, por Edital, para que, no prazo de 15
dias, a fluir dos 20 dias supra, cumpram voluntariamente a sentença, efetuando o pagamento da quantia de R$ 14.081,19
(Dez/2009), corrigido e acrescido de custas se houver, nos termos do art. 513, § 2º, IV, do CPC, e ciente de que, nos termos
da decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a
requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Para que produza
seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. N NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de novembro de 2020.
Edital de Leilões Eletrônicos
Artigos 881 e seguintes da Lei 13.105/2015 (CPC/2015)
17ª Vara e Ofício Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP.
Edital de Leilões Eletrônicos de Bem(ns) Imóvel(eis) e paraIntimação
do(s) executado(s) Emerson José Ferreira, Lidoro Vicente
D´Ambrosio Junior; Marcelo Caetano; Ismael Gomes dos Santos; Tamires Pieres da Cruz; Prefeitura
do Município de São Paulo/SP, além de eventuais ocupantes desconhecidos, e, por fim, do(s) exequente(s)
Condomínio Edifício Abib Jose Kairalla, expedido nos autos da Cumprimento de Sentença em Ação
de Cobrança de Despesas Condominiais promovida por Condomínio Edifício Abib Jose Kairalla ,
processo nº0068372-65.2018.8.26.0100. A Dra. Lucia Biagio Laquima, MM Juíza de Direito da 17ª Vara
Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, na forma da lei e etc., faz saber que por meio do
sistema gestor de leilões eletrônicos Casa Reis Leilões levará às hastas públicas o(s) bem(ns) ao final
descrito(s). Os leilões judiciais estão hospedados emwww.casareisleiloesonline.com.br. O 1º. (Primeiro)
Leilão terá início dia 16 (dezesseis) de Dezembro de 2020, 12:00:00 horase término dia 18 (dezoito) de
Dezembro de 2020, 12:00:00 horas, oportunidade em que o Bem Imóvel será entreguea quem mais der
acima do valor da avaliação atualizada. O 2º (Segundo) Leilão, caso não haja licitantes em primeira
apregoação, terá início dia18 (dezoito) de Dezembro de 2020, 12:01:00 horas e término dia 08 (oito) de
Janeiro de 2021, 12:00:00 horas, ocasião em que o Bem Imóvel será entregue a quem mais der, rejeitados
lances inferiores ao equivalentea 70% (setenta por cento) do valor da avaliação atualizada do respectivo
lote, afastado com isto o preço vil (art. 885 e parágrafo único do art. 891 do CPC/2015). O Bem Imóvel será
ofertado para arrematação em lote único (art. 893 do CPC/2015), no estado de conservação em que se
encontra, em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas são meramente enunciativas e repetitivas
das dimensões constantes do registro imobiliário, não sendo cabível qualquer pleito com relação ao
cancelamento da arrematação, abatimento de preço ou complemento de área, por eventual divergência entre
o que constar da descrição do imóvel e a realidade existente.O Pagamento do Preço da Arrematação será
realizado à vista ou parcelado em até 30 (trinta) vezes, com pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) à vista,
cf. art. 892 do CPC/2015, por meio de depósito judicial e sob pena de desfazimento da arrematação. As
propostas para pagamento parcelado devem ser encaminhadas ao leiloeiro oficial e respeitar os termos e
parâmetros do art. 895 do CPC/2015. A Comissão Devida à Casa Reis Leilões Online será de5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação e correrá por conta do arrematante, cf. parágrafo único do art. 884
do CPC/2015, e será paga no ato da arrematação, sob pena de desfazimento, por meio de depósito endereçado
para conta corrente em instituição bancária a ser indicada pelo sistema gestor na ocasião a aquisição judicial.
Bem Ofertado : 01 (um) Apartamento nº 1, localizado no 1º andar ou no 2º pavimento do Edifício Abib José
Kairalla, situado à Rua Mariano Procópio nº 179, e Box nº 1 da garagem do sub-solo do referido edifício, com
acesso pela Rua Guinle, no 18º Subdistrito Ipiranga, com a área útil de 182,50m², a área comum de 47,00m²,
mais a área de garagem de 16,50m², somando a área construida total de 246,00m², cabendo-lhe uma fração ideal
de 8,005% no terreno e nas coisas comuns do edifício.. Matrícula nº 102.474 do 6º CRI/SP. Inscrição Municipal
nº: 040.004.0041-1. A Matrícula do Imóvel indica que o imóvel foi havido por Emerson José Ferreira,
enquanto solteiro (R. 06); penhora oriunda da Reclamação Trabalhista antigo nº 2176/2010, atual nº 000217681.2010.5.02.0078 da 78ª Vara do Trabalho de São Paulo promovida por Lidoro Vicente D´Ambrosio Junior
(CPF nº 124,678,688-50) - (Av. 07); indisponibilidade oriunda da Reclamação Trabalhista nº 000261855.2012.5.02.0085 da 85ª Vara do Trabalho de São Paulo promovida por Marcelo Caetano(Av. 08); penhora
oriunda da Reclamação Trabalhista nº 0000605-06.2011.5.02.0025 da 25ª Vara do Trabalho de São Paulo
promovida por Ismael Gomes dos Santos (CPF nº 330.659.668-08) - (Av. 09); e a penhora executada (Av. 10).
Há notícia de penhora oriunda da Reclamação Trabahista Processo nº 0000221-58.2013.5.02.0062 da 62ª
Vara do Trabalho de São Paulo promovida por Tamires Pieres da Cruz, não leva a registro ou averbação (fls.
119).Posse. O executado permanece no exercício da posse direta do imóvel. Débitos Tributários. Conforme
a pesquisa realizada em 06 de outubro de 2020, sobre o imóvel pesam débitos de IPTU inscritos na dívida ativa
e o valor de R$ 22.593,29 relativos aos anos 2010 até 2012, 2015, 2018 e 2019. Há R$ 4.527,72 referentes ao
exercício 2020. Compete informar que o r. despacho de fls. 221/223 é expresso ao determinar que “o arrematante
arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais
e tributários conforme artigo 130, parágrafo único do CTN, além da comissão do leiloeiro fixada em 5% sobre
o valor do lance vencedor” Débitos de Condomínio.Trata-se de Cumprimento de Sentença em Ação de
Cobrança de Condomínios e Acessórios devidos pela unidade 01 do condomínio exequente desde julho/2014
(fls. 01/03 do processoeletrônico principal de nº 1021161-21.2015.8.26.0100).A r. sentença de fls. 185/187,
mantida pelas rr. decisões de fls. 201 e 209, houve por bem julgar procedente a ação para “condenar oo
requerido a pagar ao autor as taxas condominiais vencidas a partir de julho de 2014, acrescidas de multa
moratória de 2%, atualização monetária e juros de mora, ambos a contar de cada vencimento, no percentual
previsto na convenção condominial. Acontar da distribuição do feito, a correção far-se-á pela Tabela Prática
do Tribunal de Justiça, comacréscimo de juros moratórios de 1% a.m. (hum por cento ao mês)”. Parcialmente
reformada pelos VV. Acórdão de fls. 251/256 e 263/265 daqueles, mencionada r. sentença transitou em julgado
aos 24 de agosto de 2018 - pags. 267 dos mesmos. O condomínio informou que o valor executado nestes autos
perfazia R$ 290.396,17 (duzentos e noventa mil, trezentos e noventa e seis reais e dezessete centavos), para
24 de outubro de 2018 - pags. 26/27 destes. Avaliação Original: R$ 883.000,00 em jul/2020.... Avaliação
Atualizada: R$ 890.077,97 em set/2020.Crédito Executado. O valor executado nestes autos perfazia R$
290.396,17 (duzentos e noventa mil, trezentos e noventa e seis reais e dezessete centavos), para 24 de outubro
de 2018 - pags. 26/27 destes. Dispositivos legais. Além de cada um dos dispositivos legais acima citados,
serão aplicados na alienação em voga o parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional, para
fins de sub-rogação dos débitos tributários de caráter propter rem sobre o produto da arrematação, se o caso;
os artigos 1499 a 1501 do Código Civil, para fins de levantamento da hipoteca, se o caso; além de quaisquer
outras normas e dispositivos legais cujo MM Juízo expropriatório entenda pertinentes e cabíveis. Da Remição
da Execução.Se após a publicação do edital de leilões o devedor remir a execução na forma do artigo 826
do CPC/2015, deverá este pagador efetuar, inclusive, a quitação em favor do sistema gestor do equivalente
a 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida exequenda), em remuneração aos serviços de organização
e divulgação das hastas públicas até então executados, conforme já decidido pelo E. STJ em caso análogo
(Resp 185656-DF, 3ª. T, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22/10/2001, p. 00317). Do Acordo. Por analogia,
sendo entabulado acordo entre as partes após a publicação do edital de leilões, o pagador deverá arcar com
a quitação em favor do sistema gestor do equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida
exequenda), em remuneração aos serviços até então executados. Recursos. Dos autos não se verifica
recurso pendente de julgamento. Informações Finais.Correrão por conta do arrematante todas as providências
e despesas necessárias para a transmissão da propriedade dos imóveis, inclusive o pagamento de ITBI
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, laudêmio, aforamento, tarifas, emolumentos, registros e averbações
cartorárias, extração de certidões e demais documentos; bem como as despesas necessárias para a
desocupação dos imóveis e a efetiva imissão na posse. Intimações. Pelo presente edital ficam intimados das
designações e dos termos supra, na hipótese de não localizados para intimações pessoais, Emerson José
Ferreira, Lidoro Vicente D´Ambrosio Junior; Marcelo Caetano; Ismael Gomes dos Santos;Tamires Pieres
da Cruz; a Prefeitura do Município de São Paulo/SP, além de eventuais ocupantes desconhecidos, e, por fim,
o(s) exequente(s) Condomínio Edifício Abib Jose Kairalla. E para que produza seus efeitos de direito, será
o presente edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 06 de Outubro de 2020. Eu, , Escrevente,
digitei. Eu, , Escrivã(o) Diretor(a), subscrevi.
Lucia Biagio Laquima - Juíza de Direito
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SEXTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2020

Itambé/Minas e Sesc RJ Flamengo se
enfrentam na abertura da nona rodada
A noite desta sexta-feira
(11) terá um jogo para abrir a
nona rodada da Superliga Banco do Brasil de vôlei 20/21 feminina. Na Arena Minas, em
Belo Horizonte (MG), o Itambé/Minas (MG) recebe o Sesc
RJ Flamengo (RJ) às 21h30. O
confronto terá transmissão ao
vivo do SporTV 2.
As duas equipes vêm de vitórias em seus últimos jogos. No
último sábado, o time mineiro
venceu o São José dos Pinhais/
Aiel (PR) por 3 sets a 0 fora de
casa, chegou a 18 pontos na terceira colocação e ficou a três de
distância dos líderes Dentil/Praia
Clube (MG) e Osasco/São Cris-

tóvão Saúde (SP). Também por 3
sets a 0, o Rubro-Negro superou
o São Paulo/Barueri (SP) na terça-feira e subiu para o quinto lugar, com 12 pontos em cinco partidas disputadas.
“Jogar contra o Sesc RJ Flamengo é sempre muito difícil.
É uma equipe muito qualificada, com jogadoras fortes e
com boa qualidade de ataque.
Precisamos entrar em quadra
com bastante concentração,
fazer o nosso jogo e minimizar os erros. Acredito que o
nosso time vem evoluindo bastante nos treinamentos e, com
certeza, será um grande jogo.
Faremos o nosso melhor para

Foto/ Wander Roberto

Duelo entre equipe mineira e time carioca nesta sexta-feira, às 21h30, terá transmissão do SporTV 2

Macris pede Itambé/Minas concentrado para diminuir erros
buscar um resultado positivo
em nossa casa”, disse a levantadora Macris

Destaque do Sesc RJ Flamengo contra o São Paulo/Barueri, a
ponteira Gabiru destacou a difi-

culdade de enfrentar uma equipe
forte como o Itambé/Minas. No
fim de outubro, as equipes se
enfrentaram no Troféu Super
Vôlei, com vitória carioca por 3
sets a 2.
“Amanhã jogamos contra um
time muito forte, que tem pilares importantes. Sabemos que
não será um jogo fácil por ter
jogadoras muito qualificadas e
de alto nível, mas vamos nos
preparar da melhor forma para
esse confronto e, como sempre, buscar a vitória. Estamos
em uma crescente e vamos tentar evoluir cada vez mais”, afirmou Gabiru.
Os outros dois jogos inicial-

Stock Car faz decisão mais
imprevisível da história em Interlagos

Kartismo: Alberto
Otazú larga atrás,
vence e conquista
vice-campeonato
na F-4 Akasp

Ricardo Maurício
Em uma das decisões mais
imprevisíveis de sua história, a
Stock Car entra na pista neste
domingo (13) com nada menos
que 11 pilotos brigando pelo tí-

tulo de 2020, em uma temporada que viu 13 deles vencerem
corridas (um recorde) e ofereceu uma sensação de montanharussa para quem tentava se man-

vrolet) está apenas sete pontos
atrás do líder, que tem a exígua
dianteira de 14 pontos para os
pilotos que completam os seis
primeiros: Ricardo Zonta (226),
Gabriel Casagrande (224) e Rubens Barrichello (224).
A programação da decisão do
título da Stock Car terá início
com treinos livres na sexta-feira. No sábado, o treino livre irá
ao ar pelo Youtube da categoria
às 8h30. No mesmo dia o Sportv2 mostra o classificatório, também a partir das 8h30. A corrida
acontece no domingo e será mostrada tanto pelo Sportv2 quando
pela Band na TV aberta, com
transmissão começando às
11h15. Classificatório e corrida
também poderão ser vistos no
Youtube da categoria no endereço @stock_car. O final de semana também terá o encerramento
da temporada da Stock Light.

Copa Truck define campeão
de 2020 em Interlagos
Depois de ser a primeira categoria do continente a voltar às
pistas durante a pandemia, a Copa
Truck conclui a temporada neste
fim de semana em Interlagos,
com sete finalistas brigando pelo
título após seis etapas e dez corridas disputadas entre junho e
novembro, restando apenas duas
para a coroação do campeão geral de 2020.
Beto Monteiro (124 pontos),
André Marques (116), Valdeno
Brito (113), Wellington Cirino
(110), José Augusto (110), Felipe Giaffone (110) e Danilo Dirani (108) chegam ao chamado
“templo do automobilismo” com
chances de campeonato com
uma pontuação diferenciada conquistada durante o ano nas três
Copas que foram disputadas - já
os outros pilotos vão para a decisão zerados, conforme manda
o regulamento, e estão livres
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Fim de semana tem sete pilotos batalhando pelo título em Beto Monteiro, André Marques, Valdeno Brito, Wellington Cirino,
José Augusto, Felipe Giaffone e Danilo Dirani

Felipe Giaffone
para brigar pela vitória e pelos
lugares do pódio.
Entre os finalistas, dois já
possuem títulos, Beto Monteiro

e Felipe Giaffone. Enquanto
Beto é o último vencedor, Giaffone foi o primeiro de todos, em
2017. Além deles, Roberval An-

drade tem um título, em 2018. Já
Marques e Cirino bateram na trave nas finais anteriores, enquanto Valdeno, Augusto e Dirani são
os estreantes nesta lista. Durante o ano, Beto levou duas das três
Copas (em Cascavel e Goiânia),
com Valdeno levando a última
delas, definida no mês passado
em Curitiba.
O fim de semana contará com
o maior grid do ano, com 26 caminhões: Valmir Hisgué Benavides e Pedro Muffato voltam ao
grid, enquanto Cristian Julio fará
sua estreia ao lado do irmão
Christiano, que debutou em Curitiba, na equipe JLT.
A decisão será transmitida ao
vivo às 14h do domingo no SporTV2, enquanto as redes sociais
da categoria exibem a classificação do sábado, às 16h, com a sexta-feira reservada aos treinos livres.
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Um ponto separa os dois líderes. Onze pilotos têm chances matemáticas de conquistar o mais competitivo campeonato
da categoria
ter entre os líderes.
Enquanto os pilotos encaravam grids que colocavam 20 carros em menos de meio segundo,
a Stock Car assistiu a uma briga
das mais ferrenhas entre as duas
marcas participantes. Até o momento, os modelos Corolla e
Cruze construíram um placar de
vitórias com vantagem de apenas
um primeiro lugar para a Toyota,
que tem nove vitórias contra oito
da Chevrolet.
Válida pela 12ª e última etapa do ano, a prova deste final de
semana dá ao vencedor 60 pontos – o dobro do normal –, o que
coloca ainda mais pressão nos
pretendentes ao título. Thiago
Camilo (Toyota Corolla) lidera
a classificação por apenas um
ponto de diferença para Daniel
Serra (Chevrolet Cruze): são 238
pontos contra 237 do atual campeão. Ricardo Maurício (Che-

mente programados para esta
sexta-feira tiveram suas datas
alteradas. Sesi Vôlei Bauru (SP)
x Dentil/Praia Clube (MG) será
no dia 29 de dezembro, e Curitiba Vôlei (PR) x São José dos
Pinhais/Aiel (PR) ainda terá a
nova data definida.
A nona rodada terá sequência
no sábado com três jogos. São
Paulo/Barueri (SP) e São Caetano (SP) se enfrentam às 17h,
com transmissão do Canal Vôlei Brasil, que também mostrará
Fluminense (RJ) x Pinheiros
(SP), às 19h. Às 21h30, Osasco/
São Cristóvão Saúde (SP) x Brasília Vôlei (DF) duelam diante
das câmeras do SporTV 2.

O piloto Alberto Otazú (Bianchi Automóveis/ Cardoso
Funilaria e Pintura/AVSP/No
Fire Services/Rolley Ball/Speed Truck/TS Sports) venceu na
noite de quarta-feira pela nona
vez na temporada 2020 do campeonato de F-4 da Associação
de Kart Amador de São Paulo
(Akasp). E saiu do Kartódromo
Granja Viana, em Cotia (SP),
com o título de vice-campeão
ao lado de Hélio Bianchi, pelo
segundo ano consecutivo.
“Saio feliz duplamente, pela
vitória suada e pelo vice-campeonato. Foi uma das vitórias
mais trabalhadas e difíceis que
tive na Akasp, mas estou muito
bem adaptado ao F-4 e consegui mais um sucesso na categoria”, comemorou Otazú.
Na última etapa do campeonato Alberto Otazú não teve facilidade nenhuma para vencer. Ele
largou da 13ª posição do grid em
fila indiana, e num ritmo alucinante assumiu a ponta já no meio da
quinta volta, com apenas seis minutos de prova. No entanto, o campeão Bruno Biondo, que havia largado em terceiro ficou em seu
encalço o tempo todo.
Até a 23ª volta Otazú era o
mais rápido da pista, com nove
décimos de segundo de vantagem, quando de uma hora para
outra o seu kart teve alguma
avaria e não tinha mais nenhuma aderência. Com isto, Biondo tirou a diferença e nas duas
últimas voltas Otazú teve que
fazer traçado defensivo para
vencer pela quinta vez consecutiva, com uma folga de apenas 0s197 na bandeirada na 30ª
volta. Em terceiro chegou Carlos Santana, seguido de Eder

Ayres, Arnaldo Bianco, Alexandre Albino, Emerson Rildo,
Hélio Bianchi, Heraldo Brasil
e Luiz Reche fechando os dez
primeiros.
Com o encerramento da
sexta temporada do campeonato da F-4 da Akasp, o trio Bruno Biondo/Emílio Biondo/Arnaldo Biondo sagrou-se campeão com 252 pontos, com
Alberto Otazú/Hélio Bianchi
ficando com o vice (218 pontos), seguidos de Alexandre
Albino (210), Carlos Santana
(179) e a dupla Alberto Otazú/
Rogério Cebola ocupando o
quinto posto com 176 pontos.
A premiação aos campeões
da F-4 da Associação de Kart
Amador de São Paulo será realizada após mais uma prova,
desta vez amistosa, no dia 16
de dezembro, a partir das
20h30, novamente no Kartódromo Granja Viana.
O certame de F-4 da Akasp
é disputado com karts Mega
dos próprios pilotos, mas com
acertos de chassi fixos, equipados com motor Honda GX
390, de 18 hp, equalizados e
sorteados pela MFS Racing. A
novidade desta temporada é a
utilização dos pneus Lecont.
Reveja a prova no canal do
Portal Kart Amador SP: https:/
/youtu.be/KLlUuh-nI2o
Alberto Cesar Otazú tem o
apoio de Autódromo Virtual de
São Paulo (AVSP), Bianchi Automóveis, Cardoso Funilaria e
Pintura, No Fire Services, Rolley Ball, Speed Truck, TS
Sports. O jovem apoia as ações
da Associação Cruz Verde, Direção para a Vida e Rotary
Club Ponte Estaiada.

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

