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Monitor do PIB aponta alta de 1,1%
na atividade econômica em novembro

Pedidos de recuperação judicial
caíram 15% em 2020
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Índia libera exportação de vacinas
contra Covid-19 para o Brasil
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Qualidade de vida piorou
para 43% dos paulistanos
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,37
Venda:       5,37

Turismo
Compra:   5,35
Venda:       5,55

Compra:   6,52
Venda:       6,53

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

30º C

19º C

Sexta: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de e à noite.

Previsão do Tempo

A próxima edição da Copa
Brasil de Kart, previamente
agendada de 22 a 27 de feve-
reiro deste ano, foi adiada para
o mês de julho. O Kartódromo
Luigi Borghesi, em Londrina,
segue confirmado como a sede
da competição. A decisão, to-
mada em conjunto entre a Co-

Copa Brasil de Kart
tem nova data e

acontecerá em julho
missão Nacional de Kart da
CBA, Federação Paranaense
de Automobilismo, Funda-
ção de Esportes de Londri-
na e Associação de Kartistas
da Região de Londrina, de-
veu-se ao agravamento nos
números de casos da pande-
mia de COVID-19. Página 6

De olho em Tóquio, CBAt
promove Camping de

Treinamento de Revezamentos

Ana Carolina

O Camping Nacional de Trei-
namento de Provas de Reveza-
mento será realizado de 28 a 31
deste mês, no Centro Nacional de
Desenvolvimento do Atletismo
(CNDA), em Bragança Paulista
(SP). As atividades fazem parte do
Programa de Preparação Olímpi-
ca (PPO) da Confederação Bra-
sileira de Atletismo (CBAt) e do

Comitê Olímpico do Brasil
(COB) visando os Jogos de Tó-
quio-2001, que serão realizados
de 23 de julho a 8 de agosto.

O camping contará com a
realização de testes e avalia-
ções promovidas pelo Labora-
tório Olímpico nas áreas da Bi-
oquímica, Fisiologia, Biome-
cânica, entre outras.  Página 6
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Um confronto entre duas
equipes tradicionais do volei-
bol brasileiro é uma das atra-
ções da Superliga Banco Do
Brasil 20/21 nesta sexta-feira
(22). O Pinheiros (SP) rece-
berá o Dentil/Praia Clube
(MG), às 21h30, no ginásio
Henrique Villaboim, em São
Paulo (SP). A partida será vá-
lida pela quarta rodada do re-
turno e terá transmissão ao
vivo do SporTV 2.

O Pinheiros aparece em
nono lugar, com 10 pontos
(três vitórias e 11 derro-
tas).                          Página 6

Pinheiros e Dentil/Praia
Clube duelam

nesta sexta-feira

Pinheiros jogará em casa contra o Dentil/Praia Clube
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Kartismo: Alberto Otazú
 vence segunda na F-4 Akasp
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Alberto Otazú não teve facilidade para vencer na F-4 Akasp

Atual vice-campeão do cam-
peonato de F-4 da Associação de
Kart Amador de São Paulo
(Akasp), o piloto Alberto Otazú
(Cardoso Funilaria e Pintura/Bi-
anchi Automóveis/ AVSP/No
Fire Services/Rolley Ball/Speed
Truck/TS Sports) parece estar
muito disposto a brigar pelo títu-
lo máximo nesta temporada. Na
terceira prova de pré-temporada,
realizada na noite de quarta-feira
(20/01) no Kartódromo Granja
Viana, em Cotia (SP), ele venceu
pela segunda vez, largando da 10ª
posição, estabelecendo a volta
mais rápida (39s952) e abrindo
6s861 de vantagem sobre Alexan-
dre Albino.                    Página 6

EUA se
juntarão à

Covax, que
busca distribuir

vacinas a
 países pobres

Os Estados Unidos (EUA),
sob o governo do presidente
Joe Biden, pretendem se jun-
tar à iniciativa Covax que bus-
ca entregar vacinas contra
covid-19 a países pobres, dis-
se o principal conselheiro
médico de Biden, Anthony
Fauci, à Organização Mundi-
al da Saúde (OMS) na quinta-
feira (21). Fauci é imunolo-
gista e chefe do Instituto Na-
cional de Alergia e Doenças
Infecciosas. dos EUA.

O diretor-geral da OMS,
Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, saudou o anúncio feito ao
conselho executivo da entida-
de: “Esse é um bom dia para
a OMS e um bom dia para a
saúde global”.          Página 3

Instituto
Serum: não

haverá perda
de vacinas

com incêndio
em fábrica
Um grande incêndio atin-

giu na quinta-feira (21) o
complexo do Instituto Serum,
na Índia (SII), o maior fabri-
cante mundial de vacinas. O
chefe do instituto, Adar Poo-
nawalla, disse que a produção
de imunizantes contra a co-
vid-19 não foi atingida e que
não haverá perda de doses da
vacina da AstraZeneca por
causa do incidente.

Vídeos e fotos da ANI,
uma parceira da Reuters,
mostraram fumaça negra sa-
indo de um edifício cinza, do
complexo gigantesco que se-
dia o SII em dezenas de hec-
tares na cidade de Pune, no
oeste indiano.            Página 3

As vacinas contra a covid-
19 desenvolvidas em parceria
entre a AstraZeneca e a Uni-
versidade de Oxford devem
chegar ao Brasil, vindas da Ín-
dia, nesta sexta-feira (22). A
informação foi dada pelo Mi-
nistério das Comunicações por
meio de nota oficial na tarde
de quinta-feira (21).

As doses serão enviadas por
meio de um voo comercial da
companhia aérea Emirates. A
previsão é que a carga chegue
ao Rio de Janeiro no fim da
tarde desta sexta-feira. O voo
da Emirates primeiro pousa no
Aeroporto Internacional de
Guarulhos, e em seguida a car-
ga será embarcada em outro
avião que segue para o Aero-
porto Internacional do Galeão.

Foram contratadas duas
milhões de doses, fabricadas
pelo laboratório indiano Serum.

O governo brasileiro tenta
desde a semana passada trazer
a carga de imunizantes do país
asiático. A previsão inicial era
que elas estariam aqui no do-
mingo passado (17). Contudo,
o governo da Índia recuou e as
autoridades brasileiras passaram
a dialogar para liberar a carga.

A Índia anunciou nesta se-
mana a exportação de vacinas
para seis países, sem incluir o
Brasil. Na noite de quarta-feira,
o secretário de Relações Exteri-
ores da Índia, Harsh Srhingla,
confirmou à Agência Reuters
a liberação da exportação.

O presidente Jair Bolsonaro
publicou nas suas redes soci-
ais sobre a liberação das expor-
tações da vacina e cumprimen-
tou o ministro das relações ex-
teriores Ernesto Araújo e os
servidores do Itamaraty pelo
trabalho. (Agencia Brasil)
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A pesquisa Viver em São
Paulo divulgada na quinta-feira,
(21) pela Rede Nossa São Pau-
lo mostra que 43% dos residen-
tes na cidade acreditam que a
qualidade de vida piorou ao lon-
go do último ano. Para 27% as
condições de vida pioraram um
pouco e para 16%, muito. Para

39%, não houve mudança e 14%
acreditam que houve melhora na
qualidade de vida.

Em relação a 2019, a piora
da qualidade de vida era uma per-
cepção de 28% da população
paulistana.

A pesquisa ouviu 800 pesso-
as proporcionalmente distribuí-

das por todas as regiões da cida-
de. As entrevistas foram condu-
zidas pelo Ibope entre 5 de de-
zembro de 2020 e 4 de janeiro
de 2021.

“Houve um aumento gran-
de da sensação de piora de
vida. Esse é um dado signifi-
cativo.                          Página 2

Fatecs divulgam lista de
classificação geral do Vestibular

do 1º semestre  de 2021
Está disponível  em

vestibularfatec.com.br a lista
de classificação geral do pro-
cesso seletivo das Faculdades
de Tecnologia do Estado (Fa-

tecs) para o primeiro semes-
tre de 2021. O mesmo ende-
reço eletrônico traz a primei-
ra relação dos convocados
para matrícula.            Página 2

Pesquisa da Conab indica
queda na produção nacional

de café em 2021

ImunizaSUS capacitará
profissionais de saúde

para vacinação
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A pesquisa Viver em São Pau-
lo divulgada na quinta-feira, (21)
pela Rede Nossa São Paulo
mostra que 43% dos residentes
na cidade acreditam que a qua-
lidade de vida piorou ao longo
do último ano. Para 27% as
condições de vida pioraram um
pouco e para 16%, muito. Para
39%, não houve mudança e 14%
acreditam que houve melhora na
qualidade de vida.

Em relação a 2019, a piora da
qualidade de vida era uma percepção
de 28% da população paulistana.

A pesquisa ouviu 800 pesso-
as proporcionalmente distribuí-
das por todas as regiões da cida-

de. As entrevistas foram condu-
zidas pelo Ibope entre 5 de de-
zembro de 2020 e 4 de janeiro
de 2021.

“Houve um aumento grande
da sensação de piora de vida. Esse
é um dado significativo. Nós te-
mos que estar atentos a ele”, en-
fatizou o coordenador da Rede
Nossa São Paulo, Jorge Abrahão.
Ele ponderou, entretanto, que a
pandemia de coronavírus deve ter
afetado essa percepção. “É pro-
vável que isso tenha um vínculo
com esse ano difícil que vivemos.
Isso isolou a muitos e gerou mui-
tas dificuldades para outros tan-
tos”, acrescentou.

Apesar do aumento do per-
centual de pessoas que percebem
uma queda no padrão de vida, caiu
um pouco, de 64%, na edição an-
terior da pesquisa, para 60%, nes-
te levantamento, o número de
pessoas que deixariam a cidade
de São Paulo se pudessem.

A característica mais apreci-
ada da cidade são as oportunida-
des, qualidade mencionada por
19% dos residentes, seguida pelo
mercado de trabalho (14%) e a
diversidade de serviços (13%).

Entre os aspectos negativos,
a violência é a mais mencionada,
apontada como o pior da cidade
por 31% da população, seguida
pela criminalidade (18%) e de-
sigualdade social (11%).

O Metrô é a instituição em
que a população de São Paulo
mais confia, com aprovação de
70% dos moradores da cidade.

Na segunda posição está a Com-
panhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo (Sabesp),
com 57% de citações positivas,
seguida pelos conselhos tutela-
res (51%).

A Guarda Civil Metropolita-
na (GCM) perdeu seis pontos
percentuais em relação a última
pesquisa, e ficou com 36% de
aprovação. O sistema de ônibus,
administrado pela SPTrans, per-
deu 7 pontos desde o levantamen-
to anterior e agora tem aprova-
ção de 44% da população.

A Câmara Municipal é a ins-
tituição com pior índice de con-
fiança, citada por 22%. A Prefei-
tura de São Paulo ficou com ín-
dice de confiança de 31%.

“Nos últimos 12 anos o Judi-
ciário, a Prefeitura e a Câmara de
Vereadores têm uma queda acen-
tuada de confiança. Nós vivemos

em uma década em que a política
está perdendo confiança”, ressal-
tou Jorge Abrahão.

Entre os fatos que levam a
essa situação, ele apontou a difi-
culdade das instituições em dar
respostas concretas aos proble-
mas da cidade. “A desigualdade,
que nós não conseguimos com-
bater, permanece como uma mar-
ca de São Paulo. Como a cidade
mais rica do Brasil, São Paulo
poderia ser uma referência no
enfrenamento do problema”,
exemplificou.

Para a secretaria municipal
de Assistência e Desenvolvimen-
to Social, Berenice Giannella, a
descrença nas instituições é um
fenômeno que atinge não só a ci-
dade de São Paulo. “A gente vive
um momento bastante delicado,
não só no Brasil, mas no mundo
inteiro em relação ao descrédito

da política”, destacou.
Ela acredita que algumas per-

cepções negativas da população
podem ser desfeitas aprimoran-
do a política de comunicação da
prefeitura. “A cidade de São Pau-
lo tem um índice baixíssimo de
homicídios por habitante, mas a
a gente ainda tem a percepção que
a criminalidade é o problema”,
exemplificou.

Giannella disse ainda que há
propostas para focar em bairros
e populações menos favorecidas.
Segundo ela, a prefeitura deve
fazer neste ano um novo censo da
população em situação de rua,
uma vez que houve mudança sig-
nificativas nesse quadro devido a
pandemia de coronavírus. A con-
tagem feita em 2019 identificou
24,3 mil pessoas dormindo nas
calçadas ou abrigos da cidade.
(Agência Brasil)

Justiça mantém redução de benefícios
fiscais para produtos hospitalares

O presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
(TJ-SP), desembargador Geral-
do Francisco Pinheiro Franco,
cassou na quarta-feira (20) qua-
tro decisões liminares que sus-
pendiam a redução de benefíci-
os fiscais para insumos, equipa-
mentos e medicamentos hospi-
talares.

O magistrado acatou os argu-
mentos da Procuradoria Geral do
Estado de São Paulo de que as
medidas representam invasão à
questão administrativa e que cabe
ao Poder Executivo ações para
organizar as contas públicas e exe-
cutar administração tributária,
como consta na lei orçamentária.

De acordo com a decisão,
“está suficientemente configu-
rado o risco de lesão à ordem
pública na sua acepção jurídico-
administrativa, assim entendida
como ordem administrativa ge-
ral, equivalente à normal execu-

ção dos serviços públicos, o re-
gular andamento das obras públi-
cas e o devido exercício das fun-
ções da Administração pelas au-
toridades constituídas”.

O presidente ainda afirma
que “é também inquestionável a
alta potencialidade lesiva à eco-
nomia pública, consubstanciada
na previsível proliferação de de-
mandas idênticas por inúmeros
outros contribuintes em situação
análoga à dos impetrantes, típi-
ca do chamado ‘efeito multipli-
cador’ das liminares, de grande
impacto nas finanças públicas,
por implicar supressão de recei-
ta. De saída, estariam compro-
metidos equilíbrio fiscal e via-
bilidade do erário estadual, im-
possibilitando a continuidade
dos serviços públicos”.

O TJ-SP completa ainda que
“em momento de recrudesci-
mento da crise econômica geral,
impulsionado pelo agravamento

de crise sanitária sem preceden-
tes, as decisões questionadas,
geradoras de drástica redução na
arrecadação do Estado, compro-
metem a gestão dos recursos
públicos e a condução segura da
Administração estadual”.

A revisão de benefícios fis-
cais não atingirá a rede pública
de saúde. O Governo do Estado
já garantiu a manutenção do be-
nefício fiscal para a cesta bási-
ca de remédios e medicamentos
genéricos, assim como para to-
das as compras de hospitais pú-
blicos, Santas Casas e rede de
atendimento do SUS.

Além disso, medicamentos
de alta complexidade, que com-
batem a AIDS e câncer, entre
outros, continuarão tendo a dis-
tribuição gratuita na rede públi-
ca. A legislação também deixou
aberta a possibilidade de serem
concedidos benefícios a outras
entidades beneficentes e assis-

tenciais, conforme se apresen-
tarem situações que justifiquem
a medida.

A medida é necessária para
que o Estado de São Paulo tenha
saúde financeira justamente para
garantir a capacidade de atendi-
mento da rede pública.

O Governo do Estado se reu-
niu com diversos setores defen-
dendo a necessidade de manter
a redução de benefícios fiscais,
mostrando que este ajuste está
previsto no Orçamento de 2021
com recursos alocados para áre-
as prioritárias de educação, se-
gurança, assistência social e a
própria saúde.

A rede particular já costuma
onerar os consumidores, inde-
pendente do benefício fiscal. Os
planos de saúde tiveram reajus-
te 8,14% sobre os planos indi-
viduais e de 15% sobre os pla-
nos coletivos, valores acima da
inflação.

Museu da Imigração comemora
aniversário de São Paulo

O aniversário de São Paulo,
no dia 25 de janeiro, será cele-
brado no Museu da Imigração
com uma programação híbrida:
online, para as pessoas que per-
manecem em quarentena por
causa da covid-19, ou presenci-
al, com atividades ao ar livre e
seguindo as regras sanitárias.

A programação do museu
para a comemoração do aniver-
sário da cidade começa na quin-
ta-feira (21), com uma live so-
bre os monumentos de São Pau-
lo. Em parceria com o coletivo

Passeando Pelas Ruas, a live
Monumentos e Construção de
Narrativas na Cidade de São Pau-
lo será realizada às 17h e exibi-
da no Instagram do museu.

No sábado (23), a programa-
ção segue com a oficina Ponto
a Ponto, que vai ensinar ponto
cruz para iniciantes. Essa ativi-
dade será às 15h, por meio da
plataforma Zoom. A oficina tem
limitação de público. Os inte-
ressados devem se inscrever por
meio do site do museu.

Como atividade presencial,

haverá uma contação de históri-
as no jardim da instituição. A ati-
vidade ocorre no domingo (24)
e no sábado (30), às 15h, e tam-
bém poderá ser vista de casa por
meio do Instagram do Museu da
Imigração.

No dia do aniversário da ci-
dade, segunda-feira (25), às
15h, o museu vai promover
mais uma atividade presencial,
chamada Procura-se Olhar nos
Olhos, com a aplicação de lam-
be-lambes com o rosto de pes-
soas nos muros em frente ao

museu. No mesmo dia, no Ins-
tagram, os artistas vão falar so-
bre esse trabalho.

Para encerrar a programação,
o museu promove mais uma live
da série Conversas, com um en-
contro entre o Museu da Imigra-
ção e o Museu do Café (em San-
tos). Nessa apresentação, os pes-
quisadores Angélica Beghini e
Pietro Amorim vão conversar
sobre seus projetos de pesqui-
sa. A conversa será no dia 28 de
janeiro, as 17h, por meio do Ins-
tagram. (Agência Brasil)

Fatecs divulgam lista de classificação
geral do Vestibular do 1º semestre de 2021

Está disponível em
vestibularfatec.com.br a lista de
classificação geral do processo
seletivo das Faculdades de Tec-
nologia do Estado (Fatecs) para
o primeiro semestre de 2021. O
mesmo endereço eletrônico traz
a primeira relação dos convoca-
dos para matrícula. Em respeito
ao distanciamento social neces-
sário para o controle da pande-
mia, os procedimentos para ma-
trícula serão totalmente online.

Nesta sexta-feira 22, os clas-
sificados devem fazer o upload
legível no site do Vestibular, dos
documentos requisitados para
matrícula, relacionados na Por-
taria, obrigatoriamente nos for-
matos PDF, JPEG ou PNG – veja
relação abaixo.

Os candidatos receberão con-
firmação da convocação por e-
mail (é importante não esquecer
de verificar caixa de lixeira e
spam). Os convocados deverão
realizar o requerimento de matrí-
cula por meio da interface do site
do Sistema Integrado de Gestão
Acadêmica (Siga). O envio dos
documentos não garante a efeti-
vação da matrícula, que dependerá
da conferência, pela Secretaria
Acadêmica da Fatec, dos docu-
mentos obrigatórios anexados

pelo próprio candidato.
Quem não tiver acesso ao sis-

tema poderá comparecer à Fatec,
no período de matrícula, para uti-
lização de um terminal de com-
putador com acesso à internet,
desde que não seja feriado muni-
cipal na cidade onde a unidade
está sediada. Os interessados de-
vem entrar em contato com a Fa-
tec para verificar data e horário
de atendimento. Para utilizar os
equipamentos, será obrigatório o
uso de máscara de proteção faci-
al e também respeitar as demais
medidas de proteção do Proto-
colo Sanitário Institucional do
Centro Paula Souza (CPS).

É importante ressaltar que o
acompanhamento das etapas do
processo seletivo, a verificação das
listas de convocação e leitura aten-
ta do Manual do Candidato e da
Portaria do Vestibular são de intei-
ra responsabilidade do candidato.

Confira as próximas datas
importantes:

22 de janeiro – Envio de do-
cumentos para requerimento de
matrícula;

28 e 29 janeiro – Matrícula dos
convocados na primeira chamada;

1º de fevereiro – Divulgação
da segunda lista de convocação;

2 de fevereiro – Matrícula
dos convocados na segunda lista.

Caso as vagas oferecidas não
sejam preenchidas na segunda
chamada, novas listas serão pu-
blicadas exclusivamente nos si-
tes das unidades. Cabe ao candi-
dato acompanhar a convocação.

Para requerer a matrícula, os
convocados para os 81 cursos
superiores tecnológicos devem
fazer o upload legível dos seguin-
tes documentos:

documento de identidade –
RG, carteira de identidade de mi-
litar pelas Forças Armadas ou pela
Polícia Militar, cédula de Regis-
tro Nacional de Estrangeiros
(RNE) dentro da validade;

cadastro de pessoa física
(CPF) ou documento contendo o
número do CPF;

foto 3X4 de rosto recente,
fundo neutro;

documento de quitação com o
serviço militar para brasileiros mai-
ores de 18 anos do sexo masculino;

histórico escolar completo do
Ensino Médio (frente e verso);

certificado de conclusão do
Ensino Médio (frente e verso).

Para os aprovados que con-
cluíram o Ensino Médio por es-
tudos equivalentes no exterior, no
todo ou em parte, também é ne-

cessário o upload do parecer de
equivalência de estudos realiza-
dos no exterior emitido pela Se-
cretaria da Educação ou Conse-
lho Estadual de Educação (fren-
te e verso).

Documentos em língua es-
trangeira devem estar vistados pela
autoridade consular brasileira no
país de origem e acompanhados da
respectiva tradução oficial.

Os beneficiados pelo item
“escolaridade pública” do Siste-
ma de Pontuação Acrescida de-
vem fazer upload do histórico
escolar ou declaração compro-
vando que cursaram integralmen-
te o Ensino Médio ou EJA na
rede pública municipal, estadual
ou federal, com detalhamento das
escolas onde estudaram.

Quem pretende obter aprovei-
tamento de estudos em discipli-
nas já concluídas em outro curso
superior deve apresentar a docu-
mentação referente à carga horá-
ria, ementa e programa da disci-
plina cursada e histórico escolar
da instituição de origem – mais
detalhes no Manual do candidato.

Outras informações pelos te-
lefones (11) 3471-4103 (Capi-
tal e Grande São Paulo) e 0800-
596 9696 (demais localidades)
ou em vestibularfatec.com.br.

MÍDIAS
A coluna de política do jornalista Cesar Neto  vem sendo

publicada na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na Inter-
net desde 1996, o site  www.cesarneto.com  foi se tornando refe-
rência das liberdades possíveis. No Twitter  @CesarNetoReal
...  Email  cesar@cesarneto.com

.
CÂMARA (SÃO PAULO)
Assim como o ex-colega e atual vice-prefeito Ricardo Nunes

(MDB) tá no exercício da prefeitura de São Paulo, a vereadora e
vice-presidente da Mesa - presidida por Milton Leite (DEM ex-
PFL) que está internado por Covid 19 - vai exercendo a presidên-
cia do Parlamento paulistano

.
PREFEITURA (SÃO PAULO)
Vice-prefeito Ricardo Nunes (MDB) segue exercendo o car-

go de prefeito e também rezando pela cura completa de um cân-
cer no Bruno Covas (PSDB) que tá em tratamento. Além de ser
devoto de São Miguel Arcanjo, Ricardo Nunes é devoto também
da Nossa Senhora da Aparecida

.
ASSEMBLEIA (SÃO PAULO)
Deputada Edna Macedo (REPUBLICANOS ex-PRB), que in-

tegra a Comissão da Saúde da Casa, tá muito preocupada com o
avanço da 2ª onda do Covid 19 no Estado paulista. Irmã do líder
religioso (igreja Universal) Edir Macedo, ela tem orado pra que
Deus seja buscado e encontado

.
GOVERNO (SÃO PAULO)
Doria (PSDB liberal de centro) comemora a entrada do ex-

Presidente Temer no esforço junto ao governo da China pra que
venham insumos da vacina Coronavac (parceria da Sinovac com o
Butantã). Acontece que o MDB de Temer poderá ser vice na cha-
pa Presidencial tucana em 2022

.
CONGRESSO (BRASIL)
Seja qual for o resultado da eleição pra Mesa Diretora da Câ-

mara dos Deputados, os partidos políticos vão sentir na pele o
que é disputar pela 1ª vez uma reeleição sem coligação com os
demais. Em 2022, o máximo que pode rolar é candidato ser pu-
xado pelos votos da própria legenda

.
PRESIDÊNCIA (BRASIL)
Enquanto alguns deputados federais de partidos do ‘centrão’

seguem dizendo que até pode ir pra votação em plenário um dos
mais de 60 pedidos de Impedimento do Bolsonaro (ainda sem
partido), outros já tem uma lista de indicações a cargos após a
eleição da Mesa em 1º fevereiro

.
PARTIDOS
Pelo MDB, o ex-Presidente Michel Temer colocou-se como

um ‘embaixador’ de plantão junto ao governo da China, pra con-
seguir a vinda dos insumos da vacina Coronavac “do Butantã” do
governador (PSDB) João Doria. Ambos partidos jogam juntos
pras eleições Presidenciais em 2022 ...

.
(BRASIL)
... Além de não ter ajudado, o recente encontro do Ciro Go-

mes (agora sócio preferencial do PDT que foi fundado e coman-
dado pelo Bizolismo) com o ex-Presidente Lula (ainda dono do
PT) aprofundou divergências profundas pra que não haja possível
união nas eleições Presidenciais 2022

.
HISTÓRIAS
Entre vereadores que saíram do Parlamento paulistano pra

prefeitura de São Paulo, o mais famoso - depois governador (SP)
e Presidente da República (renunciante em 1961) - foi Jânio
Quadros. São algumas das histórias destes 477 anos de fundação
no próximo dia 25 janeiro 2021
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EUA se juntarão à
Covax, que busca
distribuir vacinas a

países pobres
Os Estados Unidos (EUA), sob o governo do presidente

Joe Biden, pretendem se juntar à iniciativa Covax que busca
entregar vacinas contra covid-19 a países pobres, disse o prin-
cipal conselheiro médico de Biden, Anthony Fauci, à Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) na quinta-feira (21). Fauci é
imunologista e chefe do Instituto Nacional de Alergia e Do-
enças Infecciosas. dos EUA.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sau-
dou o anúncio feito ao conselho executivo da entidade: “Esse é
um bom dia para a OMS e um bom dia para a saúde global”.

Falando de Washington por videoconferência, um dia depois
da posse de Biden, Fauci afirmou que “o presidente Biden vai
divulgar  uma diretriz que incluirá a intenção dos Estados Unidos
de se juntar à Covax e apoiar o ACT-acelerador, a fim de avançar
nos esforços multilaterais para a distribuição de vacinas, terapi-
as e diagnósticos para a covid-19, além de acesso equitativo,
pesquisa e desenvolvimento”.

Os primeiros lotes de vacinas para países pobres devem ser
entregues pela Covax em fevereiro, disseram autoridades da OMS
nesta semana, apesar de manifestarem preocupações com o fato
de que os países ricos estão ficando com a esmagadora parcela
das doses disponíveis. A Covax é gerenciada pela OMS com a
aliança para vacinas Gavi.

Os EUA permanecerão como membros da OMS e “cum-
prirão suas obrigações financeiras”, disse Fauci, acrescen-
tando que o país trabalhará com mais 193 membros para re-
formar a entidade.

O antecessor de Biden, Donald Trump, suspendeu o financia-
mento para a Organização Mundial da Saúde, que tem nos EUA
seu principal doador, e anunciou o processo de retirada do país
do órgão.

“A OMS é uma família de nações e estamos todos felizes que
os EUA permaneçam na família”, disse o presidente da OMS,
Tedros Adhanom. (Agencia Brasil)

Instituto Serum: não
haverá perda de

vacinas com incêndio
em fábrica

Um grande incêndio atingiu na quinta-feira (21) o complexo
do Instituto Serum, na Índia (SII), o maior fabricante mundial de
vacinas. O chefe do instituto, Adar Poonawalla, disse que a pro-
dução de imunizantes contra a covid-19 não foi atingida e que
não haverá perda de doses da vacina da AstraZeneca por causa do
incidente.

Vídeos e fotos da ANI, uma parceira da Reuters, mostraram
fumaça negra saindo de um edifício cinza, do complexo gigan-
tesco que sedia o SII em dezenas de hectares na cidade de Pune,
no oeste indiano.

“Obrigado a todos por sua preocupação e suas orações”, dis-
se Poonawalla, no Twitter.

“Até agora, o mais importante é que não houve perda de vidas
ou grandes ferimentos devido ao incêndio, apesar de alguns an-
dares terem sido destruídos”.

Ele também afirmou que o instituto tem vários prédios que
abrigam a produção de vacinas para lidar com contingências.

O SII está produzindo, por mês, cerca de 50 milhões de do-
ses de uma vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a
AstraZeneca, em outras instalações do complexo.

O Corpo de Bombeiros informou que ao menos cinco cami-
nhões foram enviados para combater as chamas no edifício, que
uma fonte descreveu como uma “planta de vacina em construção”.

Ainda não foi divulgado comunicado sobre a causa do incêndio.
Muitos países de renda baixa e média dependem da entrega

das vacinas do SII para enfrentar a epidemia.
A vacina da AstraZeneca já está sendo usada na Índia, e também

foi enviada a países como Bangladesh, Nepal, Maldivas e Butão.
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) busca importar 2 mi-

lhões de doses da vacina de Oxford para a imunização no Brasil,
mas a carga ainda não foi liberada pelo governo indiano e é alvo
de conversas entre os dois países. (Agencia Brasil)

A pesquisa Sondagem Indus-
trial mostra que, pela primeira
vez em dez anos, houve aumen-
to de emprego no mês de de-
zembro. De acordo com o es-
tudo da Confederação Nacional
da Indústria (CNI), divulgado  na
quinta-feira (21), o índice de
evolução do número de empre-
gados ficou em 50,5 pontos,
acima da linha divisória de 50
pontos, demonstrando cresci-
mento do emprego.

A atividade industrial encer-
rou o ano relativamente forte,
embora os sinais de desacele-
ração já possam ser percebidos.
Segundo a pesquisa, produção

industrial caiu em dezembro de
2020, quebrando uma sequência
de seis meses consecutivos de
crescimento.

O índice de evolução da pro-
dução ficou em 46,8 pontos,
abaixo da linha divisória de 50
pontos, ou seja, reflete queda da
produção na comparação com o
mês anterior. Os estoques con-
tinuam abaixo do planejado e,
segundo a CNI, o problema de
escassez de insumos, que já ha-
via ganho importância inédita no
terceiro trimestre do ano pas-
sado, preocupou ainda mais os
empresários.

Por outro lado, a utilização

da capacidade instalada é a mai-
or desde 2013 para o mês, as
expectativas seguem otimistas
e a intenção de investimento au-
mentou. Todos os índices de
expectativas estão acima da li-
nha divisória de 50 pontos. “Isso
indica que os empresários se-
guem com expectativa de cres-
cimento nos próximos seis
meses da demanda, da quantida-
de exportada, do número de
empregados e da compra de
matérias-primas”, explicou a
CNI, em comunicado.

A Sondagem Industrial é
uma pesquisa de opinião empre-
sarial, mensal, que apresenta a

tendência da atividade indus-
trial e as expectativas dos em-
presários. É elaborada em par-
ceria com 25 federações de
indústria e gera resultados por
porte de empresa, regiões ge-
ográficas e setores de ativida-
des das indústrias extrativa e
de transformação.

Para esta edição, foram en-
trevistadas 1.887 empresas,
sendo 741 de pequeno porte,
669 de médio porte e 477 gran-
des empresas, entre 4 e 15 de
janeiro. A pesquisa Sondagem
Industrial completa está dispo-
nível na página da CNI. (Agen-
cia Brasil)

Pesquisa da Conab indica queda na
produção nacional de café em 2021

A Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) estima
que a produção total de café nes-
te ano deve ficar entre 43,8 mi-
lhões e 49,5 milhões de sacas,
o que indica uma redução entre
30,5% e 21,4%, em comparação
ao resultado apresentado na sa-
fra passada. As razões são a falta
de chuvas e o efeito da bienali-
dade negativa, conforme consta
no 1º Levantamento da Safra
2021 de Café, divulgado  na
quinta-feira (21) pelo órgão. O
estudo inclui as variedades de
café conilon e arábica.

O superintendente de Infor-
mações da Agropecuária da Co-
nab, Cleverton Santana, explicou
que esse efeito se dá quando a
planta possui uma produtividade
alta em uma safra e na próxima,
devido a necessidade de recom-
posição do vegetal, a produção
sofre queda. Segundo o especi-
alista, a bienalidade tem mais
influência no café arábica.

“Sendo um ano de bienalida-
de negativa, sempre há um au-
mento da área em formação, por-

que os produtores escolhem
suas áreas onde ocorrem meno-
res produtividades, por esgota-
mento da planta, e aproveita esse
ano para levar essa área para for-
mação, para fazer o manejo para
que no ano de bienalidade posi-
tiva ela expresse todo seu poten-
cial de produtividade”, disse du-
rante a apresentação virtual do
levantamento.

Por essa razão, enquanto a
área em produção é a menor dos
últimos 20 anos, de acordo com
a Conab, a área em formação é a
maior desse período, já que a
seca também que assolou os ca-
fezais também induziram os pro-
dutores a aproveitar o ano de bi-
enalidade. A área de produção
indicada é de 1,76 milhão de
hectares, com uma redução de
6,8% frente a 2020.

Em relação às condições cli-
máticas, Santana explicou que o
principal período que afeta a
produção de café está concen-
trado entre setembro e dezem-
bro do ano anterior, quando há a
floração. Em anos de falta de

chuvas, a característica natural
da planta é derrubar suas flores
para manter-se viva.

Na última safra, tivemos áre-
as com chuva abaixo da média no
início da primeira floração, essas
flores foram abortadas, mas a se-
gunda floração veio no momento
de chuvas favoráveis e até a produ-
ção foi superada em algumas regi-
ões. Nessa safra não, tivemos a pri-
meira e segunda floração ocorren-
do em chuvas abaixo da média, al-
tas temperatura e foi o que aconte-
ceu em muitas regiões”, disse.

Produção 2021
A despeito da redução da pro-

dução total, calcula-se uma pro-
dução recorde para a espécie
conilon, se atingir o limite su-
perior de 16,6 milhões de sacas
de café beneficiado, com um in-
cremento de 16% em relação a
2020. Pelo limite inferior, a pre-
visão é de pouco mais de 14 mi-
lhões de sacas.

Para o arábica, que responde
pelo maior volume nacional, a
estimativa é de uma colheita en-

tre 29,7 milhões e 32,9 milhões
de sacas, o que representa uma
queda de 32,4% e 39,1%, res-
pectivamente, em comparação
com a safra passada. A produti-
vidade no limite inferior está
próxima à da safra 2017 (de
24,14 sacas por hectare), e no
limite superior, à da safra 2019
(de 27,2 sacas por hectare), que
também foram anos de bienali-
dade negativa.

Sobre a conjuntura de mer-
cado, o boletim da Conab indica
que os preços para o arábica são
os mais altos dos últimos qua-
tro anos. Chegou em R$ 604,90
por saca no mês de dezembro,
com 22,6% de aumento durante
o ano de 2020, enquanto o pre-
ço do café conilon, no mesmo
mês, foi de R$ 379,60, com va-
lorização de 31,67%. “A valori-
zação dos preços neste momen-
to auxilia os produtores de café
que, nos últimos três anos, en-
frentaram a comercialização de
suas safras com preços menos
atrativos”, informou o órgão.
(Agencia Brasil)

Monitor do PIB aponta alta de 1,1%
na atividade econômica em novembro

A atividade econômica teve
alta de 1,1% em novembro, em
relação a outubro. É o que
mostra o Monitor do PIB-FGV,
divulgado na quinta-feira (21),
no Rio de Janeiro, pelo Insti-
tuto Brasileiro de Economia da
Fundação Getúlio Vargas (Ibre/
FGV). No trimestre móvel que
terminou em novembro, se
comparado ao trimestre móvel
concluído em agosto, o avan-
ço ficou em 4,4%.

Já na comparação interanu-
al, o movimento foi diferente
e a economia apresentou que-
da de 0,6% em novembro. Ape-
sar de ainda estar em retração,
esse percentual significou a
menor queda desde o início da
pandemia, na comparação com
o mesmo mês de 2019. No tri-
mestre móvel encerrado em
novembro a queda foi de 1,7%.
No acumulado do ano até no-
vembro, o PIB (Produto Inter-
no Bruto - a soma de todas as
riquezas produzidas no país)
em valores correntes ficou em
aproximadamente R$ 6 trilhões
766 bilhões 288 milhões.

Para o coordenador do Mo-
nitor do PIB-FGV, Cláudio
Considera, o crescimento de
1,1% da economia em novem-
bro em relação a outubro re-
flete a expansão registrada nas
três grandes atividades econô-
micas: agropecuária, indústria
e serviços.

Já pela demanda, o consu-
mo das famílias recuou no
mês, em grande parte, por cau-
sa da influência do fraco de-
sempenho do consumo de ser-
viços ainda impactado pelo iso-
lamento social. Mas, segundo
o economista, houve compen-
sações e a economia apresen-
ta sinais de retomada, embora
ainda em ritmo lento.

“Em contrapartida, a forma-
ção bruta de capital fixo ajudou
a compensar essa queda, cres-
cendo 1,2%, mostrando recu-
peração dos investimentos.
Embora ainda esteja em pata-
mar muito abaixo do nível pré-

pandemia, a economia dá sinais
de retomada, ainda que lenta,
no que parece ser a volta a seu
antigo normal de crescimento
fraco e instável”, observou.

Consumo das famílias
O Monitor do PIB-FGV in-

dicou que o consumo das famí-
lias caiu 3,0% no trimestre mó-
vel de setembro a novembro,
em relação ao mesmo período
de 2019. De acordo com o Ibre,
embora ainda com variações
menos negativas, o consumo
segue com tendência ascenden-
te, desde a histórica queda de
12,2% no segundo trimestre.

Na avaliação do Monitor,
essa trajetória menos negativa,
na maior parte, é resultado do
desempenho do consumo de
bens, uma vez que o consumo
de serviços tem registrado re-
cuperação mais lenta. Esse tipo
de consumo também tem apre-
sentado taxas menos negativas
desde o resultado do segundo
trimestre.

Já na análise mensal de no-
vembro de 2020 com o mes-
mo mês em 2019, o consumo
de serviços também registrou
recuo entre os componentes
do consumo. Segundo o Ibre,
isso ocorreu, principalmente,
por causa das retrações do con-
sumo de alojamento, alimenta-
ção e demais serviços presta-
dos às famílias, que dependem
de interação social, dificulta-
da pela pandemia.

Conforme o Monitor , o
destaque entre os bens, têm re-
lação direta com o desempe-
nho positivo dos produtos du-
ráveis, que cresceram 8,9% em
novembro. Esses produtos são
menos dificultados pelo isola-
mento social, e podem ser
comprados por meio do co-
mércio eletrônico.

Formação bruta de capi-
tal fixo

Após sete quedas consecu-
tivas, a Formação Bruta de Ca-
pital Fixo (FBCF) voltou a

crescer e apresentou avanço de
1,0% no trimestre móvel con-
cluído em novembro, se com-
parado ao mesmo trimestre de
2019. O crescimento, de acor-
do com o Ibre, é decorrente do
desempenho positivo de má-
quinas e equipamentos (3,4%)
e da construção (0,6%).

Exportação
Ainda segundo o Monitor

do PIB-FGV, a exportação de
bens e serviços recuou 6,5%
no trimestre móvel entre se-
tembro e novembro, em rela-
ção ao mesmo trimestre de
2019. A avaliação indicou que
houve retração em praticamen-
te todos os componentes nes-
ta comparação.

As exceções foi a exporta-
ção de bens de consumo, que
aumentou 17,6%, impulsionada
pela elevação de 21% na expor-
tação de bens de consumo não
duráveis e de consumos durá-
veis que cresceram 9,4%, no tri-
mestre. A exportação de produ-
tos da extrativa mineral também
apresentou desempenho positi-
vo no trimestre (3,3%).

O volume total exportado
de bens e serviços teve queda
de 2,9%. Poderia ter sido mai-
or se não tivessem ocorrido
crescimentos em três segmen-
tos: bens de consumo (17,3%),
produtos da extrativa mineral
(13,0%) e bens intermediários
(2,5%). O Monitor indicou
que a maior queda ocorreu na
exportação de produtos agro-
pecuários (27,8%), seguida
dos recuos de 24,2% em bens
de capital e de 21,5% na ex-
portação de serviços.

Importação
Houve retração também na

importação (14,4%) no trimes-
tre móvel de setembro a no-
vembro, na comparação com o
mesmo trimestre de 2019.
Embora muito negativa, o per-
centual representa uma melho-
ra em relação ao desempenho
anterior. A importação de pro-

dutos agropecuários (6,7%)
foi o único componente com
crescimento. A maior parte
dessa retração pode ser expli-
cada pelas quedas acentuadas
de bens de capital (-26,4%),
bens intermediários (-6,2%) e
dos serviços (-30,2%).

O Monitor mostrou, ainda,
que, em novembro, a maior
parte dos segmentos da impor-
tação apresentou expansão. Os
únicos em queda foram os seg-
mentos de extrativa mineral e
de serviços, que seguem com
recuos expressivos desde abril,
com taxa de -20,0% em novem-
bro.

Ainda conforme a pesquisa,
todas as atividades econômicas
foram impactadas de alguma
forma pela chegada da pande-
mia no Brasil, o que provocou
a necessidade de adoção de
medidas de isolamento social.
A análise apontou que, entre as
principais atividades econômi-
cas diretamente atingidas pela
covid-19, figura a saúde públi-
ca e privada.

As duas atividades repre-
sentavam, de acordo com o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), 4,3% do
PIB em 2018, sendo a saúde
pública responsável por 1,9
ponto percentual (p.p.) e a saú-
de privada pelos outros 2,4 p.p.

O que é Monitor do PIB-FGV
A pesquisa estima mensal-

mente o PIB brasileiro em vo-
lume, em valor corrente e em
valor constante a preços de
1995. Ele foi criado para dar à
sociedade um indicador men-
sal do PIB, tendo como base a
mesma metodologia das Con-
tas Nacionais do IBGE.

A série começou em 2000
e inclui todas as informações
disponíveis das Contas Nacio-
nais do IBGE até o último ano
de divulgação e as informações
das Contas Nacionais Trimes-
trais do IBGE (CNT), até o úl-
timo trimestre divulgado.
(Agencia  Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos



ImunizaSUS capacitará
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Após a aprovação pela Agên-
cia Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) das vacinas da Fi-
ocruz e do Instituto Butantan
contra a covid-19 para uso
emergencial em todo o territó-
rio brasileiro, o Conselho Naci-
onal de Secretarias Municipais
de Saúde (Conasems) lançou, na

quinta-feira (21), um programa
para a capacitação de 94 mil pro-
fissionais de saúde que atuam
diretamente nas ações de imu-
nização nos municípios.

Batizado de ImunizaSUS, o
programa é realizado em parce-
ria com o Ministério da Saúde.
Pela proposta, as Unidades Bá-

sicas de Saúde (UBS) serão
adaptadas para funcionar como
salas de aula para a capacitação
dos profissionais na modalida-
de de Ensino à Distância (EaD).
A previsão é que tanto as inscri-
ções como o início das forma-
ções já ocorram a partir do iní-
cio de fevereiro.

“A capacitação tem carga to-
tal de 180 horas e será ofertada
no modelo de Ensino à Distân-
cia (EAD) com tutoria a partir
de teleaulas transmitidas por sa-
télite no Canal de Televisão Mais
Conasems em horários pré-de-
finidos nas UBS do país”, infor-
mou o Conasems.

Durante a cerimônia de lan-
çamento do programa, o presi-
dente do Conasems, Willames
Ferreira, disse que a capacitação
visa garantir a segurança tanto
dos vacinadores quanto de quem
vai se vacinar em uma das 47 mil
UBS do país.

Ferreira lembrou que, além
da formação a respeito da imu-
nização contra a covid-19, as
formações também abrangerão
os outros 18 tipos de vacinas
constantes no Programa Nacio-
nal de Imunização (PNI) do Sis-
tema Único de Saúde (SUS).

“São 18 tipos de vacinas di-
ferentes nas salas de vacinação,

que também fazem diversas cam-
panhas de vacinação sempre que
somos provocados e instigados
pelo sistema. Essas pessoas pre-
cisam de formação continuada a
distancia”, disse. “Não vamos ti-
rar ninguém do seu local de tra-
balho. As pessoas terão o pro-
cesso formativo no seu local de
trabalho e nada mais importante
do que fazermos isso neste mo-
mento”, acrescentou.

O presidente do Conasems
ressaltou a necessidade de, mes-
mo com a vacinação, se manter
os protocolos de segurança sa-
nitária e o distanciamento soci-
al. “Esses cuidados são necessá-
rios e devem ser seguidos diari-
amente. A vacina vai nos trazer
uma tranquilidade grande para
que possamos voltar à nossa nor-
malidade em um curto espaço de
tempo”, disse.

O programa também prevê a
realização de pesquisa sobre a
queda das taxas de cobertura va-
cinal nos últimos anos no país.

De acordo com o secretário
executivo do Conselho Nacional
de Secretários de Saúde (Co-
nass), Jurandir Frutuoso, o pro-
grama parte da necessidade que
o país tem de preparar as pesso-
as em um momento para atuar no
combate à covid-19 e também

fortalecer o Programa Nacional
de Imunização.

“Essa responsabilidade que o
SUS demonstra aqui é o que ele
faz há 31 anos”, disse. “Embora
não tendo as condições ideais
para atuar ele [o SUS] é capaz de
dar a resposta que dá, na dimen-
são e qualidade que dá porque há
compromisso dos seus trabalha-
dores”, acrescentou.

As aulas também ficarão dis-
poníveis em um ambiente virtu-
al de aprendizagem (AVA) com
conteúdo didático estruturado na
linguagem web no formato de
streaming para que o profissio-
nal tenha sempre à disposição os
conteúdos da capacitação.

Para o ministro da Saúde,
Eduardo Pazuello, a capacitação
por meio do canal do Conase-
ms, ao lado de outras  iniciati-
vas, como a interligação das
UBS por meio da internet e a
formação de agentes de saúde,
vão dar mais capilaridade no
combate à pandemia do novo
coronavírus (covid-19).

“Há uns seis meses, o Cona-
sems me trouxe a ideia de inves-
tirmos juntos na criação do ca-
nal Conasems/SUS. Ele [o canal]
permite dar amplitude e capila-
ridade nas nossas ações”, disse.
“Isso tudo junto é uma grande

virada e isso é paralelo à vaci-
na”, disse o ministro,

O ministro Pazuello disse
que o país está no processo de
recebimento de novas doses de
vacinas contra a covid-19, tanto
do laboratório AstraZeneca, res-
ponsável pelo desenvolvimento
da vacina de Oxford em parceria
com a Fundação Oswaldo Cruz,
quanto da CoronaVac, produzida
pelo Instituto Butatan, em par-
ceria com o laboratório Sinovac.

O ministro disse ainda que
outros laboratórios também
devem apresentar propostas
para a utilização de imunizan-
tes contra a covid-19 no país.
Segundo o ministro, haverá
uma avalanche de propostas,
mas não citou quantas e quais,
especificamente.

“Em janeiro, que é agora, e
no começo de fevereiro, vai ser
uma avalanche de laboratórios
apresentando propostas, porque
são 270 iniciativas no mundo
produzindo vacinas, e a gente
tem que estar com muita aten-
ção e muito cuidado para colo-
car todas elas disponíveis o mais
rápido possível, dentro da segu-
rança, da eficácia e da nossa ca-
pacidade de colocar no local
certo e na hora certa”, disse.
(Agencia Brasil)

O ministro Ricardo Lewando-
wski, do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), negou  na quinta-feira
(21) uma liminar (decisão provi-
sória) para afastar o general da ati-
va Eduardo Pazuello do cargo de
ministro da Saúde.

Na decisão, Lewandowski
afirmou que o Supremo não pos-
sui autoridade para determinar a
medida, pois “compete privativa-
mente ao presidente da Repúbli-
ca, nos termos do art. 84, I, do tex-
to constitucional nomear e exo-
nerar os ministros de Estado’”.

A liminar havia sido pedida
pelo partido Rede, que para justi-
ficar o afastamento de Pazuello
alegou “diversos equívocos, inclu-
ídos os de logística, na condução
das atividades ministeriais duran-
te a pandemia do Coronavírus”. A
legenda destacou as mais de 210
mil pessoas que morreram de co-
vid-19 no Brasil e a recente falta
de oxigênio em unidades hospita-
lares do Amazonas e do Pará.

Lewandowski frisou, contudo,
que eventual afastamento de mi-
nistro de Estado depende da atua-
ção da Procuradoria-Geral da Re-
pública, a quem cabe apurar os cri-
mes cometidos por essas autori-
dades, sejam comuns ou de res-
ponsabilidade.

“Ainda que, apenas para argu-
mentar, o requerente pretendesse
protocolar um pedido de impea-
chment do titular daquela pasta
[Saúde], mesmo assim teria de
endereçá-lo ao Procurador-Geral
da República, e não diretamente
ao Supremo Tribunal Federal”,
afirmou o ministro.

Lewandowski reclamou ainda
que a solicitação da Rede para
afastar Pazuello não veio acom-
panhada de “quaisquer comprova-
ções empíricas”, tendo sido “ba-

Lewandowski nega decisão
liminar para afastar
Pazuello da Saúde

seada em meras notícias jornalísti-
cas, as quais dão conta de uma pos-
sível - e, a ser verdade, preocupante
- falta de insumos médico-hospita-
lares na região Norte do país, em
especial de estoques de oxigênio”.

O ministro também entendeu
que o pedido, feito em uma ação
de descumprimento de preceito
fundamental, não tem relação com
a causa original da Arguição de
Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) aberta pela
Rede, que trata da compra de va-
cinas pelo Ministério da Saúde.

Desde que abriu a ação, em
outubro, a Rede vem apresentan-
do sucessivos pedidos adicionais.
Além do afastamento de Pazuello,
o partido havia pedido que o Su-
premo obrigasse o governo a
prestar informações sobre o es-
toque de oxigênio no sistema de
saúde país e apresentasse, em 24
horas, um planejamento para a dis-
ponibilização do insumo aos es-
tados da região Norte.

As solicitações não foram
atendidas por Lewandowski. O
ministro destacou que tais provi-
dências – requisição de informa-
ções e a exigência de execução de
políticas públicas – “podem ser
levadas a efeito sem a intervenção
do Judiciário, por meio da com-
petência atribuída à Câmara dos
Deputados e ao Senado”.

Em uma outra ADPF, aberta
pelo PCdoB e o PT, Lewandowski
determinou que o governo apre-
sente um plano detalhado, e que o
atualize a cada 48 horas, sobre o
enfrentamento da crise sanitária no
Amazonas. Em uma primeira co-
municação, a Advocacia-Geral da
União (AGU) disse que as autori-
dades federais sabiam desde 8 de
janeiro do risco de falta de oxigê-
nio em Manaus. (Agencia Brasil)

O Conselho do Programa de
Parcerias de Investimentos
(CPPI) do Ministério da Econo-
mia recomendou a qualificação
no programa das florestas naci-
onais de Balata-Tufari, de Pau
Rosa e de Jatuarana, localizadas
no estado do Amazonas, para
fins de concessão florestal.

A resolução é do dia 2 de
dezembro de 2020 e foi publi-
cada no Diário Oficial da União
da quinta-feira (21).

A medida ainda depende aval
do presidente da República para
ser aplicada. A publicação esta-
belece o Serviço Florestal Bra-

Conselho do PPI recomenda
concessão de florestas no

Amazonas
sileiro, enquanto órgão gestor,
como responsável por discipli-
nar e conduzir o processo de
outorga da concessão florestal.

Segundo o texto, o conselho
considera, entre outros pontos,
a necessidade de conservar a
cobertura vegetal das florestas
brasileiras e a necessidade de
gerenciar o patrimônio flores-
tal brasileiro de forma a com-
bater a grilagem de terras e evi-
tar a exploração predatória dos
recursos naturais existentes,
evitando assim a conversão do
uso do solo para outros fins.
(Agencia Brasil)

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1005962-
70.2017.8.26.0008 ( U-853 )A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, 
etc.FAZ SABER a Antonio Lopes dos Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Ivo Rodrigues dos Santos ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Eugenópolis, n.º 15, Jardim Imperador, São 
Paulo-SP,com área de 300,00m²,contribuinte nº149.087.0015-9,alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estan-
do em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis,a fluir após o prazo de 20dias úteis,contestem o feito.Não sendo contestada a ação,o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial.Será o presente edital,por extrato, afixado e publicado na forma da lei.[21,22] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos 
do PROC. Nº 1007062-27.2014.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - 
Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro, na forma da Lei, 
etc.FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) COMPANHIA PAULISTA DE TRENS 
METROPOLITANOS move uma Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de Desapropriação contra Antônio de 
Jesus Marques e Laura Monteiro de Almeida, objetivando a desapropriação parcial (51,64m²) do imóvel localizado na Avenida 
Paulo Guilguer Reimberg 506, Lote 4 A6, Quadra A, contribuinte 178.165.0094-6, Matrícula 137.981 do 11º CRI/SP, declarado 
de utilidade pública pelo Decreto Estadual nº 59.234 de 27/05/2013, para fins de prolongamento da Linha 9 - Esmeralda. E 
para levantamento dos depósitos efetuados e demais, expede-se o presente edital com o prazo de 10 dias contados a fluir da 
1ª publicação no D.J.E, nos termos do art. 34 do Decreto Lei 3365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado epassado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de novembro de 2020.                                                   [21,22] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1020844-60.2014.8.26. 
0002 (U 51) A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza,MM.Juiza de Direito da 1ªVara de Registros Públicos,do Foro 
Central Cível,da Comarca de SÃO PAULO,do Estado de São Paulo,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a,réus ausentes, incertos, 
desconhecidos,eventuais interessados,bem como seus cônjuges, se casados forem,herdeiros e/ou sucessores,que JUAREZ 
XAVIER e MARILENE GUILHERME XAVIER ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,visando a declaração de dominio em favor 
dos reqtes sobre o imóvel correspondente ao apartamento nº02,integrante do condomínio Edifício Ilha Bela,localizado na rua 
Berna,406,Vila Friburgo,Capela do Socorro-São Paulo-SP.,contribuinte n.095.285.0023-4,alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal.Estando em termos,expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que,no prazo de 15 
(quinze)dias úteis,a fluir após o prazo de 20dias úteis,contestem o feito.Não sendo contestada a ação,o réu será considerado 
revel,caso em que será nomeado curador especial.Será o presente edital,por extrato,afixado e publicado na forma da lei.   [21,22] 
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Grupo Oxxy Participações S.A. - CNPJ n° 26.960.255/0001-90 - NIRE 35.300.500.415
Comunicado

Eu, Humberto C. Cardoso, Diretor Presidente do Grupo Oxxy Participações S.A. (“Companhia”), informo que encontram-se à disposição dos 
acionistas da Companhia, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, 705, 8º 
andar, Cerqueira César, CEP 01419-902, nos termos do Artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, os seguintes documentos: (i) os 
relatórios da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos relativos aos exercícios sociais encerrados em 31 de 
dezembro de 2017, 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020; (ii) as cópias das demonstrações financeiras 
relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro 
de 2020; e (iii) demais documentos pertinentes. São Paulo, 19 de janeiro de 2021. Humberto C. Cardoso - Diretor Presidente

GMG Energia e Participações S.A.
CNPJ: 10.750.302/0001-30 | NIRE: 35.300.366.981.

Assembleia Geral Extraordinária de Dissolução, Liquidação e Extinção - Convocação
Ficam os Senhores(a) Acionistas da GMG ENERGIA E PARTICIPACOES S.A., convocados para a Assembleia Geral de Extraordinária
de dissolução, liquidação e extinção, que se realizará aos 29/01/2021, às 16 hs, na sede da Companhia, na Antônio Ramiro da 
Silva nº 250, Sala 17, Butantã, São Paulo/SP, CEP: 05.397-000, para deliberar sobre deliberar sobre a dissolução da sociedade; a) 
deliberar sobre a dissolução da sociedade; b) nomeação do liquidante; c) a liquidação (com a apresentação do relatório e balanço) 
e a extinção (com prestação de contas) da “Companhia”,, nos termos dos artigo 9º, caput e parágrafo único, item “l”, combinado 
com o artigo 30 dos atos constitutivos da “Companhia”, e ainda na forma da Lei. São Paulo, 18/01/2021. Carlos André Andrioni
Salgueiro Lourenço - Diretor; Guilherme Andrioni Salgueiro Lourenço - Diretor

GM Rio Claro Energia e Participações S.A.
CNPJ: 10.976.410/0001-26 | NIRE: 35300369734.

Assembleia Geral Extraordinária de Dissolução, Liquidação e Extinção - Convocação
Ficam os Senhores(a) Acionistas da GM RIO CLARO ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A., convocados para a Assembleia Geral de Extraordinária
de dissolução, liquidação e extinção, que se realizará aos 29/01/2021, às 15 hs, na sede da Companhia, na Antônio Ramiro da Silva nº
250, Sala 18, Butantã, São Paulo/SP, CEP: 05.397-000, para deliberar sobre deliberar sobre a dissolução da sociedade; b) nomeação do
liquidante; c) a liquidação (com a apresentação do relatório e balanço) e a extinção (com prestação de contas) da “Companhia”, nos
termos dos artigo 8º, caput e parágrafo único, item “l”, combinado com o artigo 29 dos atos constitutivos da “Companhia”, e ainda na
forma da Lei. São Paulo, 18/01/2021. Rogerio Gomes Sant’anna - Presidente; Carlos André A. Salgueiro Lourenço - Secretarioç

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003804-10.2013.8.26.0005 O(A) MM. Ju-
iz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NEUSA DA SILVA, Brasileiro, 
RG 19369348, CPF 135.486.278-38, com endereço à Avenida Marechal Argolo Ferrao, 82, APTO. 01, Vila 
Sabrina, CEP 02139-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível 
por parte de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo- CDHU, ale-
gando em síntese: Ação de Rescisão de Termo de Adesão e Ocupação provisória com Opção de Compra, 
cumulada com Reintegração de Posse do imóvel situado a Rua: Vitória do Espirito Santo, 60, conjunto 02, 
quadra 02, lote 01, bloco 05 E:A, Apto 13-A São Miguel Paulista, estando a requerida devendo as parcelas 
vencidas. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDI-
TAL, 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, publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de fevereiro de 2020. 

AMSTED-MAXION FUNDIÇÃO E EQUIPAMENTOS FERROVIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF nº 01.599.436/0001-01 - NIRE 35.300.174.666 - Companhia de Capital Fechado

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 18/12/2020.
1. Data e Local: Em 18/12/2020, às 14h, na sede social da Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários 
S.A (“Companhia”), localizada no Município de Cruzeiro, SP, na Rua Dr. Othon Barcellos, 77, CEP 12.730-01, 
ltagaçaba. 2. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes 
do Livro de Presença de Acionistas. 3. Composição da Mesa: Marcos Sergio de Oliveira (Presidente da Assembleia); 
e Aline de Paula Santiago Carvalho (Secretária da Assembleia). 4. Convocação: Em virtude da presença de todos 
os acionistas, foram dispensadas as formalidades de convocação, conforme faculta o Artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, 
com as alterações introduzidas pela Lei 10.303 de 2001. 5. Ordem do Dia: Examinar, discutir e votar acerca da 
seguinte matéria: 5.1. Aprovar a destinação do saldo então registrado na conta de Reserva de Lucros da Companhia 
para a absorção de prejuízos acumulados; 5.2. Aprovar a redução do capital social da Companhia também para a 
absorção de prejuízos acumulados, com a consequente reforma do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e 
5.3. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 6. Deliberações: Por unanimidade, após discutidas 
e examinadas as matérias da agenda, foram tomadas as seguintes deliberações pelos acionistas e autorizada a 
lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, §1º, da Lei 6.404/76, com as alterações 
introduzidas pela Lei 10.303, de 2001: 6.1. Destinação de Reserva de Lucros para Absorção de Prejuízos 
Acumulados. Aprovar a destinação, em 31.12.2020, do valor de R$ 3.564.455,74 registrado no Patrimônio Líquido 
da Companhia na conta de Reserva de Lucro para a conta de Prejuízos Acumulados, para o fim de absorção de 
prejuízos, consoante autoriza o inciso I, do artigo 200, da Lei 6.404/76. 6.2. Redução do Capital Social para 
compensação de Prejuí zos Acumulados. Aprovar a redução do capital social da Companhia, também em 
31.12.2020, e após cumprida a deliberação anterior, do valor de R$107.517.997,82 para a compensação de Prejuízos 
Acumulados da Companhia, consoante autoriza o artigo 173, da Lei 6.404/76. 6.2.1. Alteração do artigo 5º, do 
Estatuto Social. Aprovar a alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma 
a refletir a redução do capital social mencionada no item 6.2 acima, nos termos a seguir: “Artigo 5º- O capital social 
é de R$ 153.682.817,55 dividido em 16.635.854.860 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”. 
6.3. Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Consolidar o Estatuto Social da Companhia em decorrência 
da (i) alteração do artigo 5º do Estatuto Social tal como deliberado no item 6.2 acima e (ii) alteração da redação do 
item “k” do artigo 22º do Estatuto Social, consoante deliberada em AGE datada de 01/11/2019, o qual passa a 
vigorar nos termos do Anexo Único que integra a presente para todos os efeitos. 7. Encerramento da Assembleia: 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, por todos lida e aprovada. 8. Assinaturas: Marcos Sergio 
de Oliveira (Presidente da Assembleia); Aline de Paula Santiago Carvalho (Secretária da Assembleia). Acionistas 
Presentes: lochpe-Maxion S.A. (representada por Marcos Sergio de Oliveira), Amsted Rail Brasil Equipamentos 
Ferroviários Ltda. (representada por Lizete Garcia Giuzio) e Greenbrier do Brasil Participações Ltda. (representada 
por João Gabriel Ferrari Xavier). Na qualidade de Presidente e Secretária da Assembleia, declaramos que a presente 
é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Marcos Sergio de Oliveira - Presidente da Assembleia. Aline de Paula 
Santiago Carvalho - Secretária. JUCESP - 28.816/21-3 em 19/01/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

1ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS -  Praça João Mendes s/nº - salas 2200/
2208 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: (11) 2171-6353 - São Paulo-SP - E-mail:
sp1regpub@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias, expedido nos
autos da ação de USUCAPIÃO ,  processo nº  1093339-65.2015.8.26.0100  (u-
1172). A Doutora ANA CLAUDIA DABUS GUIMARÃES E SOUZA, MM. Juiza de
Direito da 1ª Vara de RegistrosPúblicos, do Foro Central Cível, da Comarca de
São Paulo, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Marina Rosa
Gilardi Falaschi, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessa-
dos, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores ,
que EDSON DE SOUZA REIS e RITA DE CÁSSIA BORGES REIS ajuizou(ram) ação
de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua
Manuel Nájera, 145, casa 02, nesta Capital, com área de 150,00m², contribuinte nº
172.080.0034-3, alegando posse mansa e pacíf ica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS para
que,no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis,
CONTESTEM o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL.  Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 05 de outubro de 2020.

22  e   23/01

11ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL - SÃO PAULO/SP - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias
- Processo nº 1068280-07.2017.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr.  LUIZ GUSTAVO ESTEVES , na forma da Lei, etc. FAZ SABER  a
ADHEMAR DE BARROS NETO (herdeiro de Adhemar de Barros Filho), brasileiro, divorciado, empre-
sário, CPF 059.491.418-30, com endereço à Rua Conselheiro Fernandes Torres, 50, apto. 21, Perdi-
zes, CEP 01235-020, São Paulo/SP, que lhe foi proposta uma ação de PROCEDIMENTO COMUM
CÍVEL  por parte de LUIZ RASCOVSKI,  brasileiro, casado, portador da cédula de identidade R.G. nº
23.333.625- 4 SSP/SP, inscrito no C.P.F. sob nº 183.412.968-02, e DANIELA DAL POZZO RASCOVSKI,
brasileira, casada, portadora de cédula de identidade RG nº 23.436.436-1 SSP,inscrita no CPF/MF
179.464.498-95, ambos residentes e domiciliados na Rua Jesuíno Arruda, 60, apto. 11, Itaim Bibi,
CEP 04532-080, São PauloSP, alegando, em síntese, que são proprietáriose possuidores do imóvel
localizado na Rua Araxiá, 160, Jardim Guedala- São Paulo – SP, que faz divisa com o imóvel da Rua
Araxiá, sem número, lote 17, quadra 18, número de contribuinte101.477.0015-8, de propriedade do
falecido Sr. Adhemar de Barros Filho, e que pleiteiam a condenação do Espólio de Adhemar de
Barros Filho no pagamento do valor consistente na metade (meação) das despesas de construção/
conservação do muro divisório comum dos imóveis acimaindicados, no valor de R$ 20.323,28 -
devidamente corrigido, desde a data do desembolso pelos requerentes, bem como para que seja
determinada a reserva do valor da penhora no rosto dos autos do inventário, processo nº 1015959-
97.2014.8.26.0100 - que tramita junto à 6ª Vara de Família e Sucessões, do Foro Central da Capital
de São Paulo. Alegam, por último, que, após diversas tentativas de solução amigável, sem suces-
so, não restou outra alternativa senão ingressar com o presente feito. Encontrando-se o réu em lugar
incer to 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 nestacidade de São Paulo, aos 12 de janeiro de 2021.

22  e   22/01

1ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - Praça João Mendes s/nº - Sala 2200/2208
-  Cent ro  -  CEP 01501-900  -  Fone :  (11)  2171-6353 -  São  Pau lo  -  E -ma i l :
sp1regpub@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO – Prazo de 20 dias, expedido nos
autos da ação de USUCAPIÃO ,  processo nº 1032342-53.2014.8.26.0100.   A
Doutora ANA CLÁUDIA DABUS GUIMARÃES E SOUZA, MMª Juiza de Direito da
1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de São Paulo,
do Estado de São Paulo, na formada Lei, etc. FAZ SABER a Emerson Machado
da Silva, Bermudês Vieira Lima, Domingos GuimarãesCostado, Penélope Marcelina
Destro Fragoso, José Fragoso, Maria Aparecida Destro Peres,  Sérgio Peres,
Inésia Costado Pedro, Armando Seabra Pedro, Ignez Costado Ferrar i ,  Mi l ton
MárioFerrari, Irineu João Nicoletti Costato, Fátima Gazeta Costato, Idmea Costato
Perroto,  Bernardino Perroto,  réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventu-
ais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores,  que JOSÉ GOMES DE ORNELAS  e  MARIA EDITE GOMES DE
ORNELAS ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO , visando a declaração de domínio
do imóvel situado na Rua Mamud Rahad, 740 - Horto Florestal, São Paulo - SP,
com área de 369,87m², contribuinte n. 070.397.0021-2, alegando posse mansa e
pacíf ica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis,  a f luir  após o prazo de 20 dias úteis,  CONTESTEM o fei to.  Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel,  caso em que será nomeado
CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. São Paulo, 09 de dezembro de 2020.

22   e  23/01
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1110963-25.2018.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 43ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. RODOLFO CÉSAR MILANO, na forma da Lei, etc. FAZ 

SABER a HACHI COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.  ME, CNPJ 05.612.895/0001-39, na pessoa de 
seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de WU HSIE LI 
CHUAN, objetivando o recebimento da quantia de R$ 92.311,74 (out/2018), referente aos alugueres e encargos vencidos 
em 05/08/2018, 05/09/2018,  05/10/2018 e 08/10/2018, do imóvel situado nesta Capital, na Avenida Vautier, 708, Canindé, 
bem como multa proporcional pela rescisão  antecipada do Contrato de Locação. Encontrando-se a executada em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 
dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive 
custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, atualizadas, 
acrescidas de 1% de juros ao mês, no caso de pagamento dentro do tríduo, a verba honorária será reduzida pela metade, 
prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação de bens. Decorridos os 
prazos supra, no silêncio, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, aos 15 de setembro de 2020.  

EDITAL DE CITAÇÃO ? PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0007052-
87.2013.8.26.0100 (USUC 114)A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de Miguel, MM. Juiza de Direito da 1ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da 
Lei, etc.FAZ SABER a(o)(s) Palmira Silva dos Santos, Maria Caetano, Cleide Martins Nicolau, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que 
Rogerio Marin e Roseli Aparecida de Oliveira Marin ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio 
sobre o imóvel localizado na Rua Omachá, nº 608 3º Subdistrito de Penha de França - São Paulo SP, com área de 
210,00 m², contribuinte nº 060.150.0102-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir 
após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                    [21,22] 

A quantidade de pedidos de
recuperação judicial no país em
2020 totalizou 1.179 no perío-
do de janeiro a dezembro. O
montante é 15% menor que o
total registrado no mesmo pe-
ríodo do ano anterior. Os dados,
divulgados  na quinta-feira (21),
são da Serasa Experian.

De acordo com a entidade,
a expectativa do aumento do
número de pedidos de recupe-
ração judicial em 2020 não se
concretizou. “Com a facilita-
ção de prazos feita pelos cre-
dores, os juros mais baixos e
as novas linhas de crédito dis-
ponibilizadas, os donos de ne-
gócios recorreram menos à re-
cuperação judicial, que já é na-
turalmente o último recurso
das empresas com dificuldades
financeiras”, destacou o eco-
nomista da Serasa Experian,
Luiz Rabi.

Segundo a entidade, muitos

Pedidos de
recuperação judicial
caíram 15% em 2020

empresários optaram por
aguardar a resolução da nova
Lei de Falências, sancionada
pelo governo federal no final
de dezembro, que permite, por
exemplo, que as empresas fa-
çam financiamentos durante a
recuperação judicial.

Entre os segmentos, o que
apresentou maior quantidade
de pedidos em 2020 foi Servi-
ço, com 589 solicitações e
queda de 1,5% em relação a
2019. O setor do Comércio fez
278 requisições (queda de
20,3% em relação à 2019),
seguido pela Indústria, com
203 pedidos (-25%); e o Setor
Primário, com 109 solicita-
ções (-35,5%).

Por porte, as micro e peque-
nas empresas foram as que re-
gistraram o maior volume de
requerimentos (752) em 2020,
seguidas pelas médias (282) e
grandes (145). (Agencia Brasil)
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Rachaya Empreendimentos
e Participações S/A - Em Liquidação

CNPJ 12.084.420/0001-82 - NIRE - 35.300.380.142
Extrato do Encerramento 

da Liquidação e Extinção da Companhia
Data, hora, local: 03.11.2020, 10hs, SP/SP. Presenças: 100% 
do capital. Mesa: Antonio Wadih Batah Filho, Alexandre Saran 
Tamarindo. Ordem do Dia: Deliberar: (l) encerramento da liqui-
dação/extinção; (ll) aprovação das contas do liquidante; (lll) 
distribuição do saldo liquido após a liquidação; (lV) eleição do 
responsável pela regularização e comunicação da extinção.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Federação Paulista de Clubes de Futebol 7 Society, com sede na Avenida
Prestes Maia, nº 241, 8º andar, conjunto 814, Bairro Centro, CEP 01031-902, na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, , através de seu Presidente, o Senhor Lauro
Henrique Andrade, CONVOCA, através do presente edital, todos os membros, para
Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na sede da Federação, às 15:00
horas, no dia 22 de Fevereiro  de 2020, com as seguintes ordens do dia: 1. Mudança
da razão social; 2. Reforma do Estatuto Social; A Assembleia Geral Extraordinária
instalar-se-á em primeira convocação às 15:00 horas  com a presença da maioria dos
filiados e, em segunda convocação às 15:30 horas, do dia 22 de Fevereiro  de 2020

São Paulo,  22 de Fevereiro  de 2020
Lauro Henrique Andrade - Presidente da Federação Paulista  de Clubes

de Futebol 7 Society

1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1071255- 65.2018.8.26.0100 (U-1003 ) O Doutor
Ralpho Waldo De Barros Monteiro Filho, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro
Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Daniel da Silva Rodrigues ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Bresser, casa nº 1, com entrada pelo nº 418, antigo nº 102-
D, Brás, São Paulo-SP, com área de 43,28 m², contribuinte nº 025.026.0087-1, alegando posse mansa e
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. J - 22 e 23/01

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº. 1010906-92.2015.8.26.0006. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VI – Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Deborah
Lopes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a KATIA CILENE ZANATTA, CPF 264.814.418-89, que lhe foi proposta
uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Banco Itaú - Unibanco S/A, relativa ao
veículo marca: Fiat, modelo: Fit 1.5, cor: preto, ano: 2007, placa: DXQ6655, chassi: 93HGD38807Z200378,
apreendido em 16.05.2017, haja vista o inadimplemento do contrato de financiamento nº 30420-64501224.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no
prazo de 05 dias, pague a integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta,
ambos a fluir após o decurso do prazo de 30 dias deste edital. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de dezembro de 2020.

 22 e 23.01

Edital de 1ª e 2ª Praça de Bem Imóvel e para Intimação dos executados CELSO MESSA, CPF Nº 701.514.238.-49;
REGINA MARIA GRECO, CPF Nº 143.192.648-51; ANTÔNIO GRECO NETO, CPF Nº 639.832.838-00; ROSA MARIA
GRECO MINARI, CPF Nº 089.578.198-00; CAETANO GRECO JÚNIOR, CPF Nº 056.136.458-33; LUIZ WALTER
GRECO, CPF Nº 032.164.748-36; e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença,
requerida por ZULEIKA GOMES BARRANCO, CPF nº 089.102.728-99. Processo nº 0005979-89.2018.8.26.0008. O Dr.
Antônio Mansur Filho, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé, na forma da Lei, etc. ... FAZ SABER
aos que o presente edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que
na forma do art. 879, II, do NCPC, regulamentado pelo Provimento 1625/2009, através do gestor judicial homologado
pelo Tribunal de Justiça www.faroonline.com.br, sob o comando do Leiloeiro Oficial Sr. Renato Morais Faro, Jucesp nº
431, no dia 02/02/2021, às 15:00 horas, terá início a 1ª praça e se estenderá por três dias subsequentes, encerrando-
se em 05/02/2021, às 15:00 horas, sendo entregue a quem mais der igual ou acima da avaliação, sendo entregue a
quem mais der igual ou acima da avaliação, sendo que, em não havendo licitantes, abrir-se-á a 2ª praça que terá início
imediatamente após o fechamento da primeira, e se encerrará no dia 02/03/2021, às 15:00 horas, para o 2º Leilão,
ocasião em que os referidos bens serão entregues a quem mais der, não devendo ser aceito lance inferior a 70% da
avaliação atualizada. Nos termos do art. 889, I, do CPC, pelo presente edital, ficam intimados os executados, e demais
interessados se não intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados. CONDIÇÕES DE VENDA: DOS
LANCES: O presente Leilão será efetuado na modalidade “ON-LINE”, sendo que os lances deverão ser fornecidos
através de sistema eletrônico do gestor www.faroonline.com.br e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar
a preservação do tempo real das ofertas. Não será admitido sistema no qual os lanços sejam remetidos por e-mail e
posteriormente registrados no site do gestor, assim como qualquer outra forma de intervenção humana na coleta e no
registro dos lanços DO PAGAMENTO: O Arrematante deverá depositar no prazo improrrogável de 24 horas o valor do
lance vencedor através da guia de depósito judicial a ser obtida no site www.bb.com.br. PARCELAMENTO: De acordo
com o art. 895, I e II, e parágrafos, do NCPC, os interessados em adquirir o bem de forma parcelada, poderão pedir
o parcelamento por escrito, até o início do primeiro leilão, desde que a proposta não seja inferior ao valor da avaliação,
e até o início do segundo leilão, desde que o valor da proposta não seja menor que 70% do valor da avaliação, ficando
claro que do requerimento deverá constar oferta de pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, e o
restante parcelado em até 30 meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do
próprio bem, quando se tratar de imóveis. De todas as propostas deverão constar prazo, modalidade, indexador de
correção monetária e condições de pagamento do saldo. Deve, ainda, constar da proposta que o interessado declara
estar ciente da multa de 10% sobre a parcela inadimplida somada às parcelas vincendas (art. 895, §4º), bem como que
em caso de inadimplemento declara estar ciente sobre a possibilidade de o exeqüente pedir a resolução da arrematação
ou a cobrança do valor em aberto nestes mesmos autos (art. 895, §5º). Observa-se, ainda, que a proposta de
pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. DA COMISSÃO DO
GESTOR: A comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, a ser paga pelo arrematante
no prazo de até 24 horas após o leilão, através de depósito bancário. DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: Após a efetiva
liquidação dos pagamentos acima, o auto de arrematação será assinado pelo Juiz. IMISSÃO NA POSSE: O arrematante
providenciará perante o Juízo competente a imissão na posse. DA ADJUDICAÇÃO: Caso o exequente venha a adjudicar
os bens ficará igualmente responsável pelo pagamento da comissão do Leiloeiro sobre o valor da avaliação. DO
CANCELAMENTO DA PRAÇA APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o praceamento seja cancelado após a publicação
do edital, especialmente em razão de acordo entre as partes ou pagamento da dívida, será devido a comissão de 5%
sobre o valor transacionado para pagamento dos custos do leiloeiro, e caso já tenha havido lance para arrematação
do bem, o valor devido será de 5% sobre o valor do último lance ofertado. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão
ser esclarecidas no escritório do leiloeiro, na Rua Silveira Martins, 70, 9º andar, Centro - São Paulo/SP, ou ainda, pelo
telefone (11) 3105-4872 - email: faroleiloes@terra.com.br. LOTE ÚNICO: Uma casa e seu respectivo terreno situado à
Rua Adrianópolis, nº 92, Vila Gomes Cardim, Tatuapé, São Paulo/SP. Descrição contida na matrícula do imóvel: Uma casa
sob o nº 361, da Rua Particular “E”, e seu respectivo terreno, no 27º Subdistrito Tatuapé, medindo 5,00m de frente; por
17,40m da frente aos fundos, encerrando a área de 87,00m², confrontando pelo lado direito de quem da rua olha para
o imóvel, com o prédio B-2; do lado esquerdo com o prédio C-2, ambos com frente para a mesma rua; e, nos fundos com
propriedade de Acrópole S.A Engenharia e Construções; Rua particular essa que liga a Rua Itapeti à Estrada do Marengo,
também conhecida por Estrada do Caguassu. Imóvel registrado no 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo sob
matrícula nº 312.596, contribuinte nº 054.193.0013-3. De acordo com o laudo de avaliação constante dos autos o imóvel
está localizado em ZC – Zona de Centralidade, e a região é servida dos principais melhoramento públicos, tais como: energia
elétrica, telefone, pavimentação, guias e sarjetas, coleta de lixo, água, esgoto, iluminação pública, entre outras. O imóvel
está localizado próximo à estação Tatuapé do metrô, e o local apresenta características de uso misto. O imóvel é constituído
por garagem coberta, bloco principal em dois pavimentos mais uma edícula no térreo, de uso residencial. Ainda de acordo
com o laudo de avaliação a área de terreno real corresponde e a área construída à 120,00m². Valor da avaliação:
R$473.300,00 (quatrocentos e setenta e três mil e trezentos reais) base de junho/20, laudo de avaliação de fls., constante
dos autos. VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO PELO TJ/SP PARA NOVEMBRO/2020: R$486.985,00 (quatrocentos e
oitenta e seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais). Obs. 01: Conforme consulta realizada no site da Prefeitura de São
Paulo em 19/11/20, constam débitos em dívida ativa para o imóvel no valor de R$161,73; Obs. 2: Consta da Av. 02 da
referida matrícula do imóvel a distribuição desta Ação de Cumprimento de Sentença; Obs. 3: Consta da Av. 03 da referida
matrícula do imóvel a penhora destes autos; Obs. 4: Conforme planilha de fls. 272/273 dos autos, datada de março/20,
o valor do débito exeqüendo perfazia o montante de R$71.398,14. Observações gerais: Conforme decisão de fls. 163
destes autos: “Na forma do art. 843, caput, CPC, a quota parte dos coproprietários, (herdeiros referidos no plano de
partilha), será resguardado a partir do produto da expropriação”. ÔNUS, TAXAS E IMPOSTOS: Eventuais ônus, taxas ou
impostos incidentes sobre o bem correrão por conta do arrematante ou adjudicante, com exceção dos débitos do § único do
artigo 130 do CTN, que se sub-rogam sobre o preço dos bens. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0057534-29.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). TONIA YUKA KOROKU, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
TEANJES PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 09.461.010/0001-07, com endereço à Q 603, Sul Alameda 4 LT, 10, S/N - QUADRA QI 
M LT.10,, S/N, CENTRO, CEP 77016-340, Palmas - TO, THEREZINHA JANJACOMO ROSILHO, RG 333745139, CPF 
449.861.499-20, com endereço à Rua Afonso Braz, 115, APARTAMENTO 141, Vila Nova Conceicao, CEP 04511-010, São Paulo 
- SP, VICTOR HUGO MINISSALE, Brasileiro, CPF 231.799.008-14, com endereço à Rua Antonio Peres Paniagua, 535, BLOCO G 
APARTAMENTO 23, Sao Pedro, CEP 06186-100, Osasco - SP, FREDERICO HERNAN LAS HERAS, Brasileiro, CPF 
229.372.078-04, com endereço à Rua Alianca Liberal, 1015, APTO 74, Bela Alianca, CEP 05088-000, São Paulo - SP, TZION 
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ 05.636.166/0001-12, com endereço à RUA CUNHA GAGO, 700, CJ. 
31, PINHEIROS, São Paulo - SP, SANTINA DO BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, 
CNPJ 08.052.092/0001-65, com endereço à Rua Etiopia, 258, Jardim do Rio Cotia, CEP 06715-775, Cotia - SP, JOÃO PAULO 
AYRES MELARDI, Brasileiro, CPF 123.859.498-06, com endereço à Rua Arquiteto Jaime Fonseca Rodrigues, 726, Alto de 
Pinheiros, CEP 05446-000, São Paulo - SP, MATHILDE STEFHANIE LAS HERAS, Brasileira, CPF 349.992.598-26, com endereço 
à Rua Arquiteto Jaime Fonseca Rodrigues, 726, Alto de Pinheiros, CEP 05446-000, São Paulo - SP, TRIGOMAX 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 07.773.075/0001-54, com endereço à Avenida Elisio Cordeiro de Siqueira, 1070, 
Jardim Santo Elias, CEP 05136-001, São Paulo - SP, ADILSON DONIZETE FRANCO, Brasileiro, CPF 173.304.878-21, com 
endereço à Rua Gaivota, 08, Recanto Paraiso, CEP 05210-020, São Paulo - SP e CARLOS GUSTAVO LAS HERAS -ESPÓLIO, 
Francês, Separado judicialmente, Empresário, CPF 214.146.628-82, com endereço à Rua Arquiteto Jaime Fonseca Rodrigues, 
726, Alto de Pinheiros, CEP 05446-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de 
Personalidade Jurídica por parte de Canepa Hermanos Socied Anónima Industrial Comercial Agropecuaria Y Financiera, alegando 
em síntese: para que no prazo de 15 dias se manifeste e requeira as provas cabíveis (art. 135, do CPC), sob pena de serem 
aceiros os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO,por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital,apresente resposta.Não sendo contestada a ação,o réu será considerado revel,caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.      [21,22] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1092292-
90.2014.8.26.0100 ( USUC 1173 )A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.FAZ 
SABER a Empresa de Terrenos Toledo e Moura Ltda., na pessoa de seu representante legal,Beatriz Bergwerk, réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que 
GIBELCY APARECIDA DE ANDRADE RODRIGUES e JOSÉ CARLOS RODRIGUES ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Branca Barreti, 23 - Vila Friburgo,São Paulo-SP, com área de 
215,70 m², contribuinte nº 095.291.0001-9, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias 
úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                                                         [21,22] 

Citação. Prazo 20 dias.,Proc.1106212-63.2016.8.26.0100.,,O Dr. Valdir da Silva Queiroz Junior, Juiz de Direito da 9ª 
Vara Cível - Foro Central Cível/SP.,,Faz saber a Urcal Consultoria Ltda CNPJ 00.729.009/0001-38, que Castro, Sobral e 
Gomes Advogados-Sociedade Simples ajuizou ação de execução, para cobrança de R$ 118.998,23(set/16), referente ao 
Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 
3 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente 
embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, 
com juros de 1% ao mês, sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens 
quantos bastem para garantia da execução, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de novembro de 2020.                        [21,22] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1133750-
48.2018.8.26.0100 ( U-1899 )A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros 
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a 
Zarocat ou Zorocat Química Industrial Ltda., na pessoa de seu representante legal, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Mirian Regina Fernandes 
Milani Fujihara e Osvaldo Guinjiro Fujihara ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel 
localizado na Avenida Ipiranga, 200 - apto 34, bloco F, Condomínio Edifício Copan, Consolação, São Paulo - SP, com área útil 
de 67,84 m², área total de 85,33 m², quota parte ideal no terreno de 0,095450 e quota parte ideal na construção de 0,084573, e 
da vaga de garagem do 2º subsolo ou 1º pavimento, com acesso pela Rua Araújo, com área construída de 5.812,72 m² e uma 
quota parte ideal de 3,788900 no terreno, correspondendo à vaga 1/168 do todo, contribuintes nºs 006.064.1971-3 e 
006.064.4237-5,alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação 
dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                                                                                                                  [21,22] 
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M.A.R. NORMANDIA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. - CNPJ 32.179.088/0001-47 - NIRE 35235405921 
- Extrato da Ata de Reunião de Sócios em 14/01/2021 - Em 14/01/2021, às 9h, em São Paulo/SP. Convocação: 
Dispensadas. Presença: Totalidade. Mesa: Carlos Alberto Bueno Netto, Presidente; Luciano Sergio Amaral Alves, Secretário. 
Deliberações por Unanimidade:  (i) redução do capital social da Sociedade, de R$ 4.980.000,00 para R$ 3.000.000,00, 
com uma redução efetiva de R$ 1.980.000,00, mediante o cancelamento de 1.980.000 quotas. (ii) Aprovar o pagamento do 
reembolso das quotas à sócia Benx, em dinheiro, no valor de R$ 594.000,00; (iii) Aprovar o pagamento do reembolso das 
quotas à sócia Varicred, em dinheiro, no valor de R$ 594.000,00; (iv) Aprovar o pagamento do reembolso das quotas à sócia 
Corsega, em dinheiro, no valor de R$ 792.000,00 (s; (v) As sócias quotistas promoverão a publicação da presente ata no Diário 
Oficial, em jornal de grande circulação e a sua averbação no Registro Público de Empresas Mercantis, para que se produzam os 
devidos efeitos legais (artigo 1.084, §§§ 1º, 2º e 3º da Lei 10.406/2002). Encerramento: Nada mais. São Paulo, 14/01/2021.

Rumo Malha Central S.A.
CNPJ: 33.572.408/0001-97

Renovação de Licença de Instalação
A Rumo Malha Central S.A., torna público que requereu ao IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, a renovação da Licença de Instalação 
nº 1152/2017 (3ª retificação), referente ao projeto de implantação da Extensão Sul da Ferrovia 
Norte Sul, de Ouro Verde de Goiás/GO a Estrela D’Oeste/SP, contemplando as obras de 
infraestrutura e de superestrutura Ferroviárias no segmento entre o Km 0 e o Km 669 + 591, 
incluindo os Pátios de Santa Helena, de Ligação com a Malha Paulista, assim como a Interseção 
de Acesso ao Pátio Ferroviário de Cargas da Ferrovia Norte-Sul com a BR-364/GO, em 
São Simão/GO. Renata Twardowsky Ramalho Bonikowski - Gerente Executiva de 
Sustentabilidade e Meio Ambiente.

Leo Madeiras Máquinas & Ferragens S.A | CNPJ/MF 61.069.373/0001-03 | NIRE 35.300.488.776
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30/09/2020

Data, hora e local: 30/09/2020, às 14h, na sede social da Leo Madeiras, Máquinas & Ferragens S.A. (“Companhia”), situada 
na Rua Bartolomeu Paes, n.º 136, Vila Anastácio, CEP 05092-000, na cidade de São Paulo/SP. Presença: acionistas represen-
tando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. Convocação: 
dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4.º da Lei 
n.º 6.404/1976 (“Lei das Sociedades por Ações”). Mesa: Samuel Seibel, Presidente, e Andrea Laserna Seibel, Secretária. Ordem 
do dia: (i) aumento do capital social da Companhia e (ii) consolidação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: por 
unanimidade e sem ressalvas, os acionistas deliberaram por: (i) autorizar a lavratura desta ata em forma de sumário e sua 
publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, §§ 1.º e 2.º da Lei das Sociedades por Ações; 
(ii) aumentar o capital social da Companhia no montante de R$ 10.425.410,00, assim o capital social da Companhia passará 
de R$ 109.349.000,00 para R$ 119.774.410,00, mediante a emissão de 5.212.705 ações ordinárias, nominativas e sem valor 

, I, da Lei das Sociedades por Ações; 
(iii) as ações emitidas são subscritas pelos acionistas Helio Seibel, Salo Davi Seibel  e Samuel Seibel, e foram integralizadas em 

(iv) por conseguinte, o caput do 
artigo 5.º do Estatuto Social da Companhia, passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O Capital Social da Companhia, 
totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 119.774.410,00, dividido em 59.887.205 ações ordinárias, todas nominativas e 
sem valor nominal.” (v) em razão das deliberações anteriores, aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que 

e quaisquer atos necessários à conclusão do deliberado na presente assembleia. Encerramento: nada mais havendo a ser 
tratado, a assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após lida e aprovada, foi por todos 
assinada. Assinaturas: presidente, Samuel Seibel; secretária, Andrea Laserna Seibel; e acionistas, Helio Seibel, Salo Davi Seibel 
e Samuel Seibel. São Paulo (SP), 30/09/2020. JUCESP nº 25.361/21-1, em 13/01/2021.

REC BRASÍLIA S.A
NIRE 35300341236 – CNPJ 08.771.864/0001-19

Ata da Assembléia Geral Ordinária
Extrato: Realizada às 11,00 hs. do dia 17/11/2020, na sede social sita à Avenida Antonio Artioli nº 570, Edifício 
Santis, Bloco C. térreo, sala 01, Swiss Park, CEP 13049-253, Campinas, SP, sob a Presidência de Tomaz 
Alexandre Vitelli  e Secretariada por Keity dos Reis Borin, com a presença da totalidade dos acionistas, aprovou, 
por unanimidade: a) o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício social fi ndo em 
31/12/2019; b) a não distribuição de dividendos aos acionistas; c) a reeleição para os cargos de Diretores sem 
designação específi ca, com mandato de 01 (um) ano, do Sr. Tomaz Alexandre Vitelli e da Sra. Ana Raquel 
Gradim Vitelli Dutra.JUCESP: Certifi co o registro sob nº 532290/20-3, em 14/12/2020. Gisela Simiema Ceschin 
- Secretária-Geral.

Ata da Assembléia Geral Ordinária

ORIMI S/A
NIRE 35300347072 – CNPJ 04.481.900/0001-59

Ata da Assembleia Geral Ordinária 
Extrato: Realizada às 10,00 hs. do dia 09/11/2020, na sede social sita à Av. Antonio Artioli nº 570, Ed. Santis, bloco
C, térreo, sala 01, Swiss Park, CEP. 13049-253, Campinas, SP, sob a Presidência de Tomaz Alexandre Vitelli e
Secretariada por Keity dos Reis Borin, com a presença da totalidade dos acionistas, aprovou, por unanimidade:
a) o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício social fi ndo em 31/12/2019; b) a
não distribuição de dividendos aos acionistas; c) reeleição do Conselho de Administração, com mandato de 01
(um) ano, sendo Presidente Tomaz Alexandre Vitelli, Vice-Presidente Ana Raquel Gradim Vitelli Dutra e Membro
sem designação Carmen Letícia Gradim Vitelli Zapparolli. JUCESP: Certifi co o registro sob nº 533135/20-5, em
15/12/2020. Gisela Simiema Ceschin -  Secretária Geral.

ORIMI S/A
NIRE 35300347072 – CNPJ 04.481.900/0001-59
Ata da Reunião do Conselho de Administração

Extrato: Realizada às 10,30 hs. do dia 09/11/2020, na sede social sita à Av. Antonio Artioli nº 570, Ed. Santis, 
bloco C, térreo, sala 01, Campinas, SP, com a presença da totalidade dos seus membros, sendo presidida por 
Tomaz Alexandre Vitelli e secretariada por Keity dos Reis Borin. Deliberação unânime: a) reeleição da Diretoria, 
com mandato de um ano, sendo Diretor-Presidente Tomaz Alexandre Vitelli, e Diretora sem designação Ana 
Raquel Gradim Vitelli Dutra. JUCESP: Certifi co o registro sob nº 533136/20-9, em 15/12/2020. Gisela Simiema 
Ceschin Secretária Geral.

Ata da Reunião do Conselho de Administração

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1138875-65.2016.8.26. 
0100 ( U-8 )A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro 
Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a La Plata & Cia. Ltda., 
Antonio Oliviero, Maria Rascaglia, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, 
se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Vera Aparecida Garcia Stramasso Dela Plata ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Melo Barreto, nº 117, Bairro do Brás, no Município 
de São Paulo/SP., com área de 120,00ms2., contribuinte n. 003.014.0166-7, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                   [21,22] 

GAIA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº: 07.587.384/0001-30 
Edital de Primeira Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de Certifi cados de

Recebíveis do Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 23ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. 
Ficam convocados os senhores titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA”) em circulação da 
1ª, 2ª e 3ª Séries da 23ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora” e “CRA”, respectivamente), nos termos do “Termo 
de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 23ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio da Gaia Securitizadora S.A., Lastreados em Créditos do Agronegócio Cedidos pela Rural Brasil S.A.”, celebrado entre 
a Emissora e a Simplifi c Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”) em 23 de novembro de 
2020 (“Termo de Securitização”), a se reunirem em 1ª (primeira) convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se 
realizar no dia 11 de fevereiro de 2021, às 14 horas (“Assembleia”), exclusivamente por videoconferência online, 
na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa 
CVM nº 625/2020 (“ICVM 625”), através das orientações descritas abaixo, a fi m de deliberar sobre a seguinte matéria constante 
na Ordem do Dia: Para fi ns da Cláusula 18.9.2 do Termo de Securitização, anuência quanto à alteração de controle indireto 
da Rural Brasil S.A., inscrita no CNPJ/ME sob nº 14.947.900/0001-55 (“Cedente”), caso ela ocorra, em razão da realização 
da oferta pública inicial de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão do AgroGalaxy Participações 
S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o n° 21.240.146/0001-84 (“AgroGalaxy” e “Oferta”), protocolada em 31 de dezembro de 2020 
perante a Comissão de Valores Mobiliários, sendo o AgroGalaxy o acionista controlador direto da Cedente. A Emissora ressalta 
que a Assembleia, em primeira convocação, será instalada com a presença de Titulares de CRA que representem, no mínimo, a 
maioria absoluta dos CRA em Circulação, sendo que, para a aprovação das matérias acima, serão necessários votos favoráveis 
de Titulares dos CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos Titulares dos CRA em Circulação 
na Assembleia de Titulares de CRA. Em conformidade com a ICVM 625, o acesso à Assembleia será disponibilizado pela Emissora 
e/ou pelo Agente Fiduciário àqueles que enviarem um correio eletrônico para jurídico@grupogaia.com.br e spestruturacacao@
simplifi cpavarini.com.br, com os documentos de representação, em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. Para fi ns 
de verifi cação da regular representação, serão aceitos como documentos de representação: (i) pessoa física – cópia digitalizada 
do documento de identidade com foto e assinatura do Titular dos CRA, ou caso representado por procurador, cópia digitalizada 
da respectiva procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem 
como do documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com 
fi rma reconhecida sobre a assinatura, sempre que possível, abono bancário ou assinatura eletrônica; (ii) demais participantes: 
a) cópia do estatuto ou contrato social ou documento equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a 
representação legal do Titular dos CRA, e cópia digitalizada de documento de identidade do respectivo representante legal 
com foto e assinatura; b) caso representado por procurador, cópia digitalizada da procuração acompanhada do documento de 
identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua 
assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com fi rma reconhecida sobre a assinatura, sempre que possível, abono 
bancário ou assinatura eletrônica. Nos termos do art. 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente 
à realização da assembleia, o qual será disponibilizado pela Emissora em seu site http://gaiasec.com.br/ri/emissoes/. O Titular de 
CRI que desejar exercer o voto por instrução de voto a distância deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto 
e encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos jurídico@grupogaia.com.br e spestruturacacao@
simplifi cpavarini.com.br até o horário da Assembleia, acompanhado dos documentos de representação indicados acima, de 
forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Após o horário de início da Assembleia, os Titulares dos CRA 
que tiverem sua presença verifi cada em conformidade com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na 
plataforma eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por meio do chat que fi cará salvo para fi ns de apuração de 
votos. A emissora, o Agente Fiduciário e a Cedente permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA 
no ínterim da presente convocação e da Assembleia. São Paulo, 20 de janeiro de 2021. GAIA SECURITIZADORA S.A.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 0008606-13.2020.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São 
Paulo, Dr(a). CLAUDIA FELIX DE LIMA, na forma da Lei, etc. 
Faz saber a SBM Industria de Metais Eireli CNPJ 
43.505.353/0001-56, que Ana Isabel Nunes de Oliveira reque-
reu o cumprimento da sentença, para receber a quantia de R$ 
66.086,89 (out/2020). Estando a executada em lugar ignorado, 
expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, 
pague o débito, atualizado e acrescido das importâncias de 
direito e demais cominaçõeslegais, sob pena de multa e 
honorários advocatícios de 10% cada, sobre o valor total da 
dívida (art.523, § 1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias 
para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente impugnação (art. 525 do CPC). Será o edital, 
afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS.            [21,22] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. 
PROCESSO Nº 0029166-20.2013.8.26.0100 - O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 8ª Vara da Família e Sucessões, do 
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian 
Wipfli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) HERDEIROS 
DO ESPÓLIO DE ANTONIO CORVINO, Brasileiro, RG 
1511307, CPF 108.177.788-53, que por este Juízo tramita 
uma ação de Arrolamento Comum movida por Oswaldo 
Chiado Júnior dos Bens deixados pelo Falecimento de 
Celina Rosa Martins e Maria Helena de Sá Corvino. Por 
não terem sido encontrados herdeiros do Espólio de 
Antônio Corvino foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta (art. 626 
do Código de Processo Civil) e para dizer, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital e após concluídas as citações, sobre as 
primeiras declarações, podendo arguir erros, omissões e 
sonegação de bens; reclamar contra a nomeação do 
inventariante e contestar a qualidade de quem foi incluído 
no título de herdeiro (art. 627, incisos I, II e III, do Código de 
Processo Civil). Fica advertido que decorrido o prazo sem 
manifestação, o processo seguirá em seus ulteriores 
termos, valendo a citaçãopara todos os atos do processo, 
caso em que será nomeado curador especial (art. 257, IV 
do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e pu-
blicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 19 de agosto de 2020.         [21,22] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1015004-
66.2014.8.26.0100 ( Usuc.212 )A Doutora Ana Claudia 
Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara 
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, 
etc.FAZ SABER a Irene dos Santos Bueno e s/m Lazaro 
Bueno de Campos, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, 
que SANDERCIO BENJAMIN DOS SANTOS ajuizou(ram) 
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do 
imóvel localizado na Rua Marco Palmezzano, s/n, lote 4, 
quadra 12, Americanópolis, antiga Rua Floriano Peixoto 
para onde mede 10(dez) metros de frente, por 50 
(cinquenta) metros de frente aos fundos,encerrando a área 
de 500 (quinhentos) metros quadrados, contribuinte nº 
091.111.0004-4, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação dos supramencionados para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 
dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, 
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei                                 [21,22] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1124564-
35.2017.8.26.0100 ( U-20 )A Doutora Ana Claudia Dabus 
Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de 
SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, 
etc.FAZ SABER a Akaishi Incorporadora e Construtora 
Ltda. Ou Akaishi Empreendimentos Imobiliários Ltda., na 
pessoa de seu representante legal, Jorge Akaishi, Hiromi 
Ohta Primo, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casa-
dos forem, herdeiros e/ou sucessores, que Maria Helena 
Lins Pimentel ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a 
declaração de domínio do imóvel localizado na Avenida 
Marcondes de Brito, 844, apartamento nº 34, Edifício 
Piazza Navona, Vila Matilde, São Paulo-SP, com área útil 
de 70,56 m², área comum de 59,26 m², área total de 129,82 
m², fração ideal de 1,5132% e respectiva vaga de garagem 
de nº 25 do tipo 4 (dupla), com a fração ideal do terreno de 
0,2962%,contribuinte nº 057.049.0116-6, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencio-
nados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir 
após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei.           [21,22] 
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ISEC SECURITIZADORA S.A.  - NIRE 35.300.340.949 - CNPJ/ME 08.769.451/0001-08
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
DE TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

Ficam convocados os Senhores Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“Titulares”) da 20ª série da 4ª emissão de 
certifi cados de recebíveis imobiliários (“CRI”) da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“Emissão” e “Securitizadora”, 
respectivamente) a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares de CRI (“AGCri”), a ser realizada em segunda convocação, em 
benefício dos Titulares, no dia 29 de janeiro de 2021, às 14 horas, de forma exclusivamente remota por meio da 
plataforma eletrônica Microsoft Teams, conforme Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), para 
deliberarem sobre: A. Aprovar a inclusão da cláusula 17.13.1 no Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certifi cados 
de Recebíveis Imobiliários da 20ª Série da 4ª Emissão da Securitizadora, celebrado em 05 de maio de 2020, conforme aditado 
(“Termo de Securitização”), com a seguinte redação: “17.13.1. A inclusão, no Anexo I da Escritura de Emissão de Debêntures, 
no Anexo II da Escritura de Emissão de CCI e no Anexo X do Termo de Securitização, de novos empreendimentos, os quais passarão 
a integrar o conceito de “Empreendimento Imobiliário Elegível”, dependerá da aprovação pelos titulares de CRI, reunidos em 
Assembleia Geral de Titulares de CRI, que representem a maioria dos CRIs em Circulação.” B. Mediante a aprovação do item (A) 
acima, aprovação para a inclusão dos empreendimentos, relacionados na tabela abaixo, no Anexo I da Escritura de Emissão, no 
Anexo II da Escritura de Emissão de CCI e no Anexo X do Termo de Securitização, os quais passarão, para todos os fi ns, a ser 
considerados no conceito de “Empreendimento Imobiliário Elegível”: Empreendimentos - (%) do Valor da Oferta 
Alocado no Empreendimento - Matrículas: LOG Itaitinga: 19,91%, 13.188 do 1º e 2º Ofício da Comarca de Itaitinga – 
Registro Imobiliário; LOG Hidrolândia: 18,72%, 22.755 do Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas e Protesto de Hidrolândia 
- GO. C. Medidas a serem tomadas em razão do não envio, até a presente data, ao Agente Fiduciário, dos documentos conforme 
listados no Anexo I deste Edital, disponível para consulta no site da Securitizadora (https://www.isecbrasil.com.br); e D. 
Autorização à LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ/ME sob nº 09.041.168/0001-10 
(“Devedora”), conjuntamente com a Securitizadora e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente 
Fiduciário”), pratiquem todos os atos necessários para efetivar as deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, a 
celebração do aditamento ao Termo de Securitizadora, à Escritura de Emissão de CCI e à Escritura de Emissão, e de quaisquer 
outros documentos que sejam necessários para fazer frente às deliberações. Informações Gerais: A AGCri convocada por meio 
deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica,  através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet, 
sem possibilidade de participação de forma presencial ou de envio de instrução de voto previamente, com link de acesso a ser 
disponibilizado pela Securitizadora àqueles Titulares que enviarem ao endereço eletrônico da Securitizadora para gestao@
isecbrasil.com.br com cópia para juridico@isecbrasil.com.br e ao Agente Fiduciário para assembleias@pentagonotrustee.com.br, 
preferencialmente em até 2 (dois) dias úteis antes da realização da AGCri, podendo ser encaminhado até o horário de início de 
realização da AGCri, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, 
cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; e (c) quando for representado por procurador, 
procuração com poderes específi cos para sua representação na AGCri, obedecidas as condições legais. O titular do CRI (“Titular 
de CRI”) poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a 
correspondente instrução de voto à distância à Emissora, com cópia a Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta 
e oito) horas antes da realização da AGCri. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da instrução 
de voto à distância em sua página eletrônica (https://www.isecbrasil.com.br) e na página eletrônica da CVM. A instrução de voto 
deverá (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular de CRI ou por seu representante legal, de forma eletrônica, por 
meio de plataforma para assinaturas eletrônicas, com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil, (ii) ser enviada com a 
antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular de CRI ser pessoa jurídica, ser enviada acompanhada dos instrumentos 
de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes.  Os esclarecimentos relativos às matérias a 
serem discutidas na AGCri se encontram na Proposta da Administração, a qual está à disposição dos Titulares para consulta na 
sede da Securitizadora e em suas páginas eletrônicas (https://www.isecbrasil.com.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://
www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (http://www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores.

São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ISEC SECURITIZADORA S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1046723-
61.2017.8.26.0100 ( U-705 )A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros 
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a José 
Bertolino dos Santos, Anisia Gomes Moreno Antonio, José Antonio, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Daniel Andrade Carpio ajuizou(ram) 
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Avenida Morais Costa, 484, Vila Industrial, Vila 
Prudente - São Paulo/SP., com área de 200ms2, contribuinte 118.076.0017-2, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                 [21,22] 

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS RICARDO
NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São
Paulo, República Federativa do Brasil, expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente à
usucapião administrativo, prenotado sob nº 802.770 em 06 de outubro de 2020 a
requerimento de Carmen Lucia de Campos , brasileira, solteira, do lar, RG nº
24.366.124-1-SSP/SP e CPF nº 283.753.028-05, residente e domiciliado na Avenida
Rouxinol nº 57, apartamento nº 1.501, Indianópolis, cep. 04516-000, FAZ SABER aos
réus ausentes, incertos, desconhecidos, terceiros eventualmente interessados, bem
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Carmen
Lucia de Campos, acima qualificada, requer a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
ORDINÁRIA, nos termos do artigo 1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15
e provimento 65/2017 da CNJ, visando a declaração de domínio sobre o apartamento
tipo A nº 1.501, localizado no 15º pavimento do Edifício Meliá Confort Moema, situado
na Avenida Rouxinol nº 57, com a área privativa de 26,70m², área comum de 42,15m²,
área total de 68,85m², e a fração ideal do terreno de 0,6190526%, matriculado sob nº
150.882, de propriedade de Santa Luzia Administração e Participações LTDA, alegando
e comprovando posse mansa e pacifica a mais de 11 anos exercida pela autora.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados
para no prazo de 15 (quinze) dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se
aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos autores, nos termos do artigo 16
do provimento 65/2017 da CNJ. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. São Paulo, 06 de janeiro de 2021. 07 e 22/01

EDITAL DE INTERDIÇÃO/CURATELA Nº 1041377-
61.2019.8.26.0100 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 da requerida e 
NOMEIO LEIB SCHEFLER, RG 1186108-3 e CPF 
010.322.088-72, como CURADOR DEFINITIVO de 
JACQUELINE LOUISE SCHEFLER, RG 6.292.519, CPF 
232.737.768-46.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.       [22] 

Planner Sociedade de Crédito ao Microempreendedor S.A.
CNPJ nº 05.684.234/0001-19 - NIRE 35300195639

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária em 31.07.2020
Data, hora, local: 31.07.20, 11hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 10º andar, Condomínio Edifício 
Pedro Mariz, B31, São Paulo/SP. Presença: Representantes da única acionista. Mesa: Presidente: Artur Martins de 
Figueiredo. Secretário: Carlos Arnaldo Borges de Souza. Deliberações: • De acordo com o item II do artigo 294, 
Lei 6.404/76 (com a nova redação dada ao seu caput pela Lei 13.818, de 2019) fi ca dispensada a publicação: As de-
monstrações fi nanceiras referentes ao exercício fi ndo em 31.12.19. • A sociedade possui menos de 20 acionistas e 
tem patrimônio líquido inferior a R$10.000.000,00. 1. Aprovar, sem ressalvas, todos os documentos mencionados 
no item “1” da ordem do dia; 2. Em cumprimento ao que determina o Artigo 189 da Lei das S/A nº 6.404 o prejuí-
zo do exercício fi ndo em 31.12.2019 no montante de R$39.411,34 foi absorvido por parte do saldo de conta Re-
servas Especiais de Lucros - Outras. 3. Referendar as distribuições de: (i) juros sobre o capital próprio aos acionis-
tas, no montante de R$77.800,00, conforme deliberação aprovada pela Diretoria em reunião de 27.12.2019, arqui-
vada na JUCESP em sessão de 20.01.20, sob registro nº 35.170/20-7 e (ii) dividendos por conta de lucros de exer-
cícios anteriores no montante de R$ 40.474,81, conforme deliberação aprovada pela Diretoria em reunião de 
27.02.20 arquivada na JUCESP em 19.03.20, sob registro nº 153.018/20-3. 4. Foram eleitos os membros da Direto-
ria: Diretores: Artur Martins de Figueiredo, RG 15.838-951-SSP-SP, CPF 073.813.338-80; Cláudio Henrique Sangar, 
RG 15.483.841-SSP-SP, CPF 030.084.068-31; e Marcus Eduardo de Rosa, RG 9.948.759-7-SSP-SP, CPF 030.084.058-
60, todos brasileiros, casados e residentes em São Paulo/SP. O mandato dos diretores ora eleitos se estenderá até a 
posse dos que forem eleitos na AGO de 2023. Os diretores eleitos renunciaram ao direito de recebimento de hono-
rários, tendo em vista que os mesmos já são remunerados pelo cargo de Diretores que exercem em outra empresa 
do grupo, e os mesmos declaram que não estão impedidos de exercer atividades mercantis. Encerramento: Nada 
mais. São Paulo, 31.07.20. Acionista: Planner Holding Financeira S.A., por Carlos Arnaldo Borges de Souza e Artur 
Martins de Figueiredo. JUCESP nº 446.769/20-4 em 23.10.20. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL VI  PENHA DE FRANÇA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000648-64.2020.8.26.0006.  
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Sinval 
Ribeiro de Souza, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a TALITHA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS, CPF 
344.486.978-94) e FABIO LUIZ PEREIRA RODRIGUES (CPF 281.230.128-70), que por este Juízo, tramita de uma ação 
de Cumprimento de Sentença, movida por HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A. Encontrando-se os réus 
em lugar ignorado, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, 
no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito de R$ 22.349,71 
(01/01/2020), devidamente atualizado, 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. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de outubro de 2020. 

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA. - CNPJ 
04.506.394/0001-05 - NIRE 35.216.969.751 - Edital de 
Convocação - Ficam os sócios da AZ Quest Investimentos 
Ltda., com sede em São Paulo/SP, na Rua Leopoldo Couto de 
Magalhães Júnior, 758, 15º andar, conjunto 152, Itaim Bibi, 
CEP 04542-000 (“Sociedade”) convocados para participar da 
Reunião de Sócios que será realizada no dia 29/01/2021, às 
10hs, em meio digital, por videoconferência a ser acessada 
no link https://us04web.zoom.us/j/75293696040?pwd=bW-
90cDhDK09DU21XSUgzZ0orNThSQT09, para deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: (i) Deliberar sobre a incorporação 
reversa, por meio da qual a AZ Quest Investimentos Ltda. - 
CNPJ 04.506.394/0001-05 incorporará a AZ Quest Participa-
ções S.A - CNPJ 07.569.956/0001-58 e a AZ Brasil Holdings 
Ltda. - CNPJ 18.903.124 0001-42, com a consequente extin-
ção das sociedades incorporadas e o respectivo aumento de 
capital social da sociedade incorporadora. (ii) Analisar o laudo 
de avaliação a ser preparado por em presa de contabilidade 
especializada. (iii) Deliberar sobre possível compra e venda de 
quotas, renunciando os demais sócios sobre seus direitos de 
preferência. (iv) Deliberar sobre alteração da representação 
legal da Sociedade. São Paulo, 21/01/2021. AZ Quest In-
vestimentos Ltda. - Walter Maciel Neto.

AZ QUEST PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ 07.569.956/0001-
58 - NIRE 35.300.324.609 - Edital de Convocação - Fi-
cam os sócios da AZ Quest Participações S.A., com sede 
em São Paulo/SP, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães 
Júnior, 758, 15º andar, conjunto 152, Itaim Bibi, CEP 04542-
000 (“Sociedade”) convocados para participar da Reunião 
de Sócios que será realizada no dia 29/01/2021, às 9hs, 
em meio digital, por videoconferência a ser acessada no link 
https://us04web.zoom.us/j/73723011920?pwd=TENBZTky-
VWRHeVlJOG1MUGcxUDZ4UT09, para deliberar sobre a se-
guinte ordem do dia: (i) Deliberar sobre a incorporação rever-
sa, por meio da qual a AZ Quest Investimentos Ltda. - CNPJ 
04.506.394/0001-05 incorporará a AZ Quest Participações 
S.A - CNPJ 07.569.956/0001-58 e a AZ Brasil Holdings Ltda. 
- CNPJ 18.903.124 0001-42, com a consequente extinção 
das sociedades incorporadas e o respectivo aumento de ca-
pital social da sociedade incorporadora. (ii) Analisar o laudo 
de avaliação a ser preparado por em presa de contabilidade 
especializada. (iii) Deliberar sobre possível compra e venda 
de ações, renunciando os demais sócios sobre seus direitos 
de preferência. (iv) Deliberar sobre alteração da representa-
ção legal da Sociedade. São Paulo, 21/01/2021. AZ Quest 
Participações S.A. - Walter Maciel Neto.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1066390-
96.2018.8.26.0100 ( U-935 )O Doutor Ralpho Waldo De Barros Monteiro Filho, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, 
etc.FAZ SABER a Sophia Rheder Matthiessen, Tage Flohr Svendsen e s/m Charlotte Flohr Svendsen, réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que José Alberto Machado Junior ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel 
localizado na Rua João Cachoeira n° 1.751, Vila Nova Conceição, Jardim Paulista, São Paulo-SP, com área de 85,20 m², 
contribuinte nº 299.077.0013-2, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 
20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada aação, 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.                                                  [21,22] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ODAIR ANTONIO 
SOSTER, REQUERIDA POR DIONE APARECIDA SOSTER SASSI e outro - PROCESSO Nº 1012450-51.2020.8.26.0100. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). RICARDO 
CUNHA DE PAULA, na forma da Lei, etc.FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por 
sentença proferida em 21/10/2020, foi decretada a INTERDIÇÃO de de ODAIR ANTONIO SOSTER, brasileiro, companheiro, 
bancário, RG 14.108.900-3, CPF 075.320.218-23, com endereço à Rua Itarare, 132, Premium Care - fone 3842-2485, Bela 
Vista, CEP 01308-030, São Paulo - SP, nascido em Indaiatuba/SP, filho de Decio Soster e Idair Alvani Soster, portador de 
demência vascular de início agudo (CID 10, F01.0), afetando todos os atos da vida civilrelacionados aos direitos de natureza 
patrimonial e negocial, nomeando-lhe curadores (i) DIONE APARECIDA SOSTER SASSI, CPF 016.562.848-04, e (ii) CARLOS 
ALBERTO AGUIAR SIQUEIRA, CPF 131.854.408-46.O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez 
dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo - SP, aos 15 de janeiro de 2021.      [22] 
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Esporte
Jornal O DIA SP

Pinheiros e Dentil/Praia Clube
duelam nesta sexta-feira

PÁGINA 6 SEXTA-FEIRA, 22 DE JANEIRO DE 2021

O Camping Nacional de
Treinamento de Provas de Re-
vezamento será realizado de
28 a 31 deste mês, no Centro
Nacional de Desenvolvimen-
to do Atletismo (CNDA), em
Bragança Paulista (SP). As ati-
vidades fazem parte do Pro-
grama de Preparação Olímpi-
ca (PPO) da Confederação
Brasileira de Atletismo
(CBAt) e do Comitê Olímpi-
co do Brasil (COB) visando os
Jogos de Tóquio-2001, que se-
rão realizados de 23 de julho a
8 de agosto.

O camping contará com a
realização de testes e avalia-
ções promovidas pelo Labora-
tório Olímpico nas áreas da Bi-
oquímica, Fisiologia, Biome-
cânica, entre outras, conforme
acordado previamente com
treinadores e atletas, bem
como atividades específicas
desenvolvidas para os grupos
dos revezamentos.

Participarão do camping os
atletas e seus treinadores pes-
soais selecionados pelos se-
guintes critérios:

a) Atletas com índice para
os Jogos Olímpicos de Tóquio
nas provas de 100 m e 200 m,
masculino e feminino; b) Atle-
tas selecionados pelo Ranking
Brasileiro no período de 01/01
a 18/12/2020, respeitando o
número de vagas a seguir:

1. 4x100 m masculino: 8
atletas (6 atletas por Ranking e
2 escolhidos pelos treinadores
responsáveis); 2. 4x100 m fe-
minino: 8 atletas (6 atletas por
Ranking e 2 escolhidos pelos
treinadores responsáveis); 3.
4x400 misto: 10 atletas - 5 por
gênero (4 atletas por Ranking
e 1 escolhido pelo treinador
responsável); Foram chamados
28 atletas – 14 homens e 14
mulheres – porque houve em-
pate de tempo entre os que es-
tão no ranking para integrar os
revezamentos 4x100 m mascu-
lino e feminino.

Atletas convocados
Masculino
Paulo André Camilo de Oli-

veira (Pinheiros) – 100 m –
4x100 m; Aldemir Gomes Ju-
nior (Pinheiros) – 200 m –
4x100 m; Luís Gabriel Pereira
Silva (Memorial) - 4x100 m;
Rodrigo Nascimento (CT Ma-
ranhão) - 4x100 m; Vitor Hugo
dos Santos (CT Maranhão) -
4x100 m; Derick de Souza (Pi-
nheiros) - 4x100 m; Jorge Hen-
rique Vides (Pinheiros) -
4x100 m; Erik Felipe Cardoso
(SESI-SP) - 4x100 m; Felipe
Bardi dos Santos (SESI-SP) -
4x100 m; Anderson Henriques
(AABLU) - 4x400 m misto;

De olho em Tóquio, CBAt
promove Camping de

Treinamento de
Revezamentos
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Lucas Carvalho

João Henrique Falcão Cabral
(CT Maranhão) - 4x400 m mis-
to; Pedro Burmann (AABLU)
- 4x400 m misto; Marcos Vi-
nícius Moraes (CT Maranhão)
- 4x400 m misto; Lucas Car-
valho (FECAM) - 4x400 m
misto.

Feminino
Vitoria Rosa (Pinheiros) –

200 m – 4x100 m; Ana Caroli-
na Azevedo (Orcampi) - 4x100
m; Lorraine Martins (Pinhei-
ros) - 4x100 m; Gabriela
Mourão (Futuro Olímpico-
RJ) – 4x100 m; Rosangela
Santos (Pinheiros) - 4x100
m; Bruna Farias (Pinheiros)
- 4x100 m; Andressa Morei-
ra Fidélis (São Bernardo) -
4x100 m; Ana Claudia Lemos
(Pinheiros) - 4x100 m; Vida
Aurora Caetano (Tornado) -
4x100 m; Tiffani Marinho
(Orcampi) - 4x400 m misto;
Tábata Vitorino de Carvalho
(Maringá) - 4x400 m misto;
Cristiane dos Santos Silva
(UCA) - 4x400 m misto; Ma-
ria Victoria Sena (APA-SP) -
4x400 m misto; Jessica Ro-
berti da Silva (São Bernardo) -
4x400 m misto.

Treinadores
Darci Ferreira da Silva

(SP); Vânia Maria Valentino
(RJ); Evandro Lazari (SP); Re-
nan Valdiero (RJ); Felipe de Si-
queira (SP); Carlos José Cami-
lo de Oliveira (ES); Inaldo
Sena (SP); Antônio Nilson de
Sousa (MA); Leonardo Ribas
(RS); Francisco Weldem do
Nascimento (PI); Victor Fer-
nandes (SP); Manuel Evaristo
Neto (DF); Katsuhico Nakaya
(SP).

O Brasil já garantiu vaga
olímpica no 4x100 m mascu-
lino, medalha de ouro no Mun-
dial de Revezamentos de 2019,
em Yokohama, no Japão, ao
terminar em quarto lugar no
Mundial de Doha. O mesmo
aconteceu com o 4x400 m
misto, oitavo colocado em
Doha-2019.

Para Evandro Lazzari, res-
ponsável pelo 4x400 m misto
nas últimas competições in-
ternacionais, o encontro é
muito importante. “É uma
oportunidade de conhecer al-
guns atletas que nunca parti-
ciparam da equipe, como os
meninos do Maranhão, e
mostrar para eles como é
nossa dinâmica, junto com
atletas que correram recente-
mente o misto como o Lucas,
Anderson e Tiffani”, comen-
tou o treinador. A Caixa é a
Patrocinadora Oficial do
Atletismo Brasileiro.

Copa Brasil de Kart tem nova
data e acontecerá em julho

Decisão conjunta entre CNK, FPrA e autoridades locais adia a competição que ocorrerá em Londrina, no Paraná
A próxima edição da Copa

Brasil de Kart, previamente
agendada de 22 a 27 de feverei-
ro deste ano, foi adiada para o
mês de julho. O Kartódromo
Luigi Borghesi, em Londrina,
segue confirmado como a sede
da competição. A decisão, toma-
da em conjunto entre a Comis-
são Nacional de Kart da CBA, Fe-
deração Paranaense de Automo-
bilismo, Fundação de Esportes
de Londrina e Associação de
Kartistas da Região de Londrina,
deveu-se ao agravamento nos
números de casos da pandemia
de COVID-19.

“Temos que zelar, acima de
tudo, pela saúde da comunidade
do kart nacional. O viés de alta
nos números da pandemia após
o fim do ano e a incerteza do ce-
nário que teremos no final de
fevereiro nos obrigou a tomar
essa decisão. Agradecemos em

especial à FPrA e ao município
de Londrina que tiveram sensi-
bilidade em um momento deli-
cado e caminharam ao nosso
lado na definição, privilegiando
a segurança de todos os envolvi-
dos”, afirmou o presidente da
CBA Giovanni Guerra.

“Há um decreto do governa-
dor que basicamente impede a
realização de eventos desse
porte no Estado do Paraná e
não temos a segurança de que
essa determinação será retira-
da no próximo mês. Portanto,
após conversas com a AKRL e
com a Fundação de Esportes
em Londrina, chegamos todos
ao consenso de que o melhor
para pilotos, equipes, preparado-
res, patrocinadores e demais en-
volvidos seria o adiamento”,
completou Rubens Gatti, presi-
dente da FPrA.

A data exata da realização do

evento será divulgada nas próxi-
mas semanas. Com a alteração,
o Campeonato Brasileiro de
Kart, que comumente ocorre em
julho, será transferido para de-
zembro, assim como em 2020.

F
ot

o/
B

ru
no

 G
or

sk
i

Superliga Banco do Brasil 20/21

Dentil/Praia Clube busca nova vitória

Um confronto entre duas
equipes tradicionais do volei-
bol brasileiro é uma das atra-
ções da Superliga Banco Do
Brasil 20/21 nesta sexta-feira
(22). O Pinheiros (SP) recebe-
rá o Dentil/Praia Clube (MG),
às 21h30, no ginásio Henrique
Villaboim, em São Paulo (SP).
A partida será válida pela quarta
rodada do returno e terá trans-
missão ao vivo do SporTV 2.

O Pinheiros aparece em
nono lugar, com 10 pontos (três
vitórias e 11 derrotas). O Den-
til/Praia Clube é o quarto colo-
cado, com 31 pontos (10 resul-
tados positivos e três negati-
vos). No primeiro turno, o time
mineiro venceu a equipe da ca-
pital paulista por 3 sets a 0.

No Pinheiros, o treinador
Reinaldo Bacilieri comentou
sobre a importância de enfren-
tar adversários como o Dentil/
Praia Clube na competição.

“Nessa série de jogos con-

tra equipes que brigam pelo tí-
tulo da Superliga, fomos exigi-
dos ao máximo, o que foi im-
portante para verificarmos em
que aspectos melhoramos e em
quais pontos ainda teremos de
melhorar. Assim poderemos
estar prontos para o principal
momento da competição, que é
o enfrentamento com nossos
adversários diretos”, disse Ba-

cilieri.
Pelo lado do Dentil/Praia

Clube, o técnico Paulo Coco
falou sobre a expectativa para
o duelo contra o Pinheiros.

“O Pinheiros é uma equipe
perigosa que vem dando traba-
lho para todos os times. É um
time com muito volume de
jogo, além disso vai jogar em
casa com ainda mais empolga-

ção. Elas vão arriscar muito no
saque e precisamos estar bem
preparados. Além disso, temos
que focar no nosso time para
sermos ainda mais consisten-
tes para evoluirmos como gru-
po”, afirmou Paulo Coco.

Na terça-feira aconteceu a
primeira partida da quarta roda-
da do returno da Superliga Ban-
co do Brasil 20/21 feminina.
Na ocasião, o Brasília Vôlei
(DF) venceu o São Caetano
(SP) por 3 sets a 1 (25/11, 25/
18, 22/25 e 25/5), no ginásio
Lauro Gomes, em São Caetano
do Sul (SP).

Também nesta  sexta-feira
(22) acontecerá um duelo adi-
ado da 11ª rodada do primei-
ro turno entre o Fluminense
(RJ) e o São José dos Pinhais
(PR). A partida será realizada
às 19h, no ginásio das Laran-
jeiras, no Rio de Janeiro (RJ).
O Canal Vôlei Brasil transmi-
tirá ao vivo.
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(11) 99653-7522

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

Kartismo: Alberto Otazú vence
segunda na F-4 Akasp

Vice-campeão largou em 10º, fez melhor volta e venceu

Atual vice-campeão do cam-
peonato de F-4 da Associação de
Kart Amador de São Paulo
(Akasp), o piloto Alberto Otazú
(Cardoso Funilaria e Pintura/Bi-
anchi Automóveis/ AVSP/No
Fire Services/Rolley Ball/Speed
Truck/TS Sports) parece estar
muito disposto a brigar pelo tí-

sobre Alexandre Albino.
“Foi outra boa vitória, mas

com começo de prova bem difí-
cil. Larguei em décimo na fila
indiana e na sexta volta alcancei
a vice-liderança. Como o líder
(Heraldo Brasil) havia aberto
quase três segundos, tive que me
esforçar muito e só assumi a li-
derança na 13ª volta. A partir daí
só procurei ser extremamente
constante pra vencer novamente.
Vamos tentar manter este ritmo
durante toda a temporada”, co-
mentou Otazú, que já havia ven-
cido a primeira prova preparató-
ria do ano, naquela ocasião de-
baixo de chuva.

O certame de F-4 da Akasp é
disputado com karts Mega dos
próprios pilotos, mas com acer-
tos de chassi fixos, equipados
com motor Honda GX 390, de
18 hp, equalizados e sorteados
pela MFS Racing. 

A próxima etapa da pré-tem-

porada da Copa Akasp 2021, que
terá início em março, será no dia
27/1, novamente no Kartódromo
Granja Viana.

Confira o resultado da prova
da F-4 Akasp: 1) Alberto Otazú,
35 voltas em 25min13s227; 2)
Alexandre Albino, a 6s861; 3)
Heraldo Brasil, a 11s117; 4)
Eder Ayres, a 18s587; 5) Emer-
son Rildo, a 20s156; 6) Evandro
Massaru, a 20s157; 7) Luiz Re-
che, a 24s976; 8) Emílio Di Bis-
ceglie, a 30s950; 9) Hélio Bian-
chi, a 31s133; 10) Dilson Sucu-
pira, a 1 volta.

Alberto Cesar Otazú tem o
apoio de Autódromo Virtual de
São Paulo (AVSP), Bianchi Auto-
móveis, Cardoso Funilaria e Pin-
tura, No Fire Services, Rolley Ball,
Speed Truck, TS Sports. O jovem
apoia as ações da Associação Cruz
Verde, Direção para a Vida e Rota-
ry Club Ponte Estaiada. Visite
www.akasp.com.br                     

tulo máximo nesta temporada.
Na terceira prova de pré-tempo-
rada, realizada na noite de quar-
ta-feira (20/01) no Kartódromo
Granja Viana, em Cotia (SP), ele
venceu pela segunda vez, largan-
do da 10ª posição, estabelecen-
do a volta mais rápida (39s952)
e abrindo 6s861 de vantagem

Pilotos e equipes que já efetua-
ram sua inscrição terão a opção
de reaver integralmente seu in-
vestimento, caso estejam impos-
sibilitados de comparecer na
nova data.
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