
Nª 24.851 Preço banca: R$ 3,50

Clientes de 11 estados poderão
pagar conta de energia via Pix

CNBB e Conic lançam
Campanha da Fraternidade 2021
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Mercado aumenta projeção para
taxa básica de juros em 2021
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Mais 230,7 milhões de
doses de vacina serão

entregues até julho

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

29º C

19º C

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

Previsão do Tempo

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,41
Venda:       5,41

Turismo
Compra:   5,32
Venda:       5,57

Compra:   6,51
Venda:       6,51

Infelizmente, em virtude
dos protocolos contra o Co-
vid-19, a primeira etapa da
temporada de 2021 da Copa
Joy Chevrolet (Chevrolet,
Goodyear, YPF Lubrificantes,
Hiper Freios, Pro Tune, Im-
pacto Amortecedores, BR7
Marketing e do Portal High

Copa Joy Chevrolet se
prepara para abertura da

temporada 2021
Speed Brazil) acabou sendo
adiada, bem como todo o
Campeonato Paulista de
Automobilismo.

Agora, de olho na disputa
que acontecerá no dia 6 de
março, em Interlagos, a equi-
pe Alpie trará novidades nos
carros da categoria. Página 6

Temporada 2021 de
João Pedro Orban
começa neste fim

de semana

A primeira etapa da compe-
tição acontece no Kartódromo
de Interlagos, em São Paulo,
com treinos na quarta-feira
(17). A programação segue até
esta sexta-feira (19). O kartó-
dromo será palco das dez pro-
vas válidas neste ano pelo cam-
peonato, a serem disputadas
até o mês de dezembro. 

Esta será a primeira tempo-
rada do paulista na categoria
Graduados A. Em 2020, Orban
foi terceiro lugar na Copa São
Paulo pela Graduados B, além
de ter encerrado na terceira
posição na mesma categoria no
55º Campeonato Brasileiro de
Kart, disputado no Speed Park,
em Birigui (SP).          Página 6
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Vôlei Renata recebe Azulim/
Gabarito/Uberlândia
 nesta quinta-feira

Vôlei Renata (SP) e Azulim/
Gabarito/Uberlândia (MG) se
enfrentam nesta quinta-feira
(18) em jogo atrasado pela sex-
ta rodada do returno da Superli-
ga Banco do Brasil masculina de
vôlei 2020/2021. A competição
está na oitava rodada, mas este
duelo ficou atrasado por causa
de casos de COVID-19. Com
todos recuperados, as equipes
se enfrentam às 19h com trans-
missão do SporTV 2.

O time paulista é o quarto
colocado na tabela, com 35
pontos, enquanto a equipe mi-
neira ocupa a sétima coloca-
ção, com 24.              Página 6 Vôlei Renata
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Temporada chega à sétima
etapa Open com retornos de
Maria Elisa e Maria Clara

Maria Elisa também não joga desde o fim de 2019, após ser
mãe em 2020
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Maria Elisa (RJ) é campeã
do Circuito Mundial, bicam-
peã do Circuito Brasileiro e
disputou as Olimpíadas de
Londres 2012. Maria Clara
(RJ) é campeã mundial sub-21,
vice-campeã do Circuito Mun-
dial e duas vezes vice-campeã
brasileira.  Sem jogar oficial-
mente desde novembro de
2019, na etapa de Ribeirão
Preto (SP), as duas estarão de
volta ao Circuito Brasileiro na
sétima etapa Open feminina da
temporada 20/21.      Página 6

Organização
Mundial do

Comércio quer
vacina para

países pobres
Ngozi Okonjo-Iweala, futu-

ra líder da Organização Mundial
do Comércio (OMC), disse que
a organização deve retomar o
objetivo de melhorar o nível de
vida das pessoas e promover o
acesso dos países pobres às va-
cinas contra a covid-19.

A nigeriana, primeira mu-
lher e primeira africana a lide-
rar a OMC, afirmou, em entre-
vista à agência de notícias Fran-
ce Presse (AFP), que a organi-
zação é “demasiado importante
para estar atrasada, paralisada e
moribunda”.

Ngozi Okonjo-Iweala, que
comandará a OMC a partir de
1º de março, enumerou os ob-
jetivos imediatos: assegurar que
as vacinas sejam produzidas e
distribuídas em todo o mundo,
não só nos países ricos, mas
também resistir à tendência
para o protecionismo que cres-
ceu com a pandemia, de modo
que o comércio livre possa con-
tribuir para a recuperação eco-
nômica.                      Página 3

Japão começa
a vacinar
população

contra o novo
coronavírus

A vacinação contra o novo
coronavírus teve início  na
quarta-feira (17) no Japão. O
plano é aplicar a primeira dose
em aproximadamente 40 mil
profissionais de saúde.

“Estamos iniciando a vaci-
nação, que é tida como a arma
mais potente no combate ao
novo coronavírus. Esperamos
que um grande número de pes-
soas seja vacinado depois de
compreender precisamente os
benefícios e os riscos”, disse
o ministro da Reforma da Re-
gulamentação, Kono Taro, na
terça-feira.                 Página 3

A expectativa do mercado
financeiro é que a taxa básica
de juros, a Selic, suba em 2021
e encerre o ano em 3,75%. Na
semana passada, essa estima-
tiva era de 3,50%, de acordo
com o boletim Focus de quar-
ta-feira (17), pesquisa
divulgada semanalmente pelo
Banco Central (BC), com a
projeção para os principais in-
dicadores econômicos.

Para o fim de 2022, a esti-
mativa é que a taxa básica fi-
que em 5%. E para o fim de
2023 e 2024, a previsão é 6%
ao ano. A Selic, estabelecida
atualmente em 2% ao ano pelo

Comitê de Política Monetária
(Copom), é o principal instru-
mento utilizado pelo BC para
alcançar a meta de inflação.

Quando o Copom aumenta
a taxa básica de juros, a fina-
lidade é conter a demanda
aquecida, e isso causa refle-
xos nos preços porque os ju-
ros mais altos encarecem o
crédito e estimulam a pou-
pança. Entretanto, os bancos
consideram outros fatores na
hora de definir os juros co-
brados dos consumidores,
como risco de inadimplência,
lucro e despesas administrati-
vas.                         Página 3

O ministro da Saúde, Eduar-
do Pazuello, apresentou na quar-
ta-feira (17) um cronograma em
que prevê a distribuição de cer-
ca de 230,7 milhões de doses de
vacinas contra a covid-19 até ju-

lho. O anúncio foi feito durante
reunião virtual com governado-
res, informou a pasta.

Na programação apresenta-
da, o ministro incluiu as nego-
ciações com os laboratórios

União Química/Gamaleya e
Precisa/Bharat Biotech, que
podem garantir ao Brasil a che-
gada da vacina russa Sputnik V
e da indiana Covaxin, respecti-
vamente.                        Página 4
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Os bancos de sangue que
abastecem a região metropo-
litana de São Paulo estão em
estado crítico e precisam de
doações, informou a prefeitu-
ra da capital e a Fundação Pró-
Sangue. A ação solidária con-
siste em doar uma pequena
quantidade do próprio sangue
para salvar a vida de pessoas

Região metropolitana de SP
precisa de doações de sangue

que se submetem a tratamen-
tos, intervenções médicas, fe-
ridos e pacientes de doenças
crônicas graves.

Os tipos sanguíneos O-,
O+, A-, A+ e B- estão com vo-
lume em estado crí t ico.  A
quantidade é suficiente para
suprir o abastecimento por
apenas 1 dia.              Página 2

Plenário do STF mantém
prisão do deputado

Daniel Silveira

São Paulo amplia vacinação
 para profissionais de saúde
A partir desta quarta-feira,

(17), a cidade de São Paulo pas-
sa a vacinar um grupo maior de
profissionais da área de saúde e
correlatas. Passam a fazer parte
da parcela da população priori-
tária para receber a imunização
contra a covid-19 trabalhadores

da saúde de hospitais públicos
municipais e estaduais, da Rede
de Atenção à Saúde Municipal,
de serviços de diagnóstico que
realizam coleta e análise de
amostra de exames laboratoriais
e de imagem para detecção da
covid-19.                      Página 2
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A partir desta quarta-feira,
(17), a cidade de São Paulo pas-
sa a vacinar um grupo maior de
profissionais da área de saúde e
correlatas. Passam a fazer parte
da parcela da população priori-
tária para receber a imunização
contra a covid-19 trabalhadores
da saúde de hospitais públicos
municipais e estaduais, da Rede
de Atenção à Saúde Municipal,
de serviços de diagnóstico que
realizam coleta e análise de
amostra de exames laboratoriais
e de imagem para detecção da

covid-19, das equipes de servi-
ços de ambulância que fazem
transporte e remoção de pacien-
tes com covid-19, sepultadores,
veloristas, cremadores e condu-
tores de veículos funerários,
além de equipes do Instituto
Médico Legal, auxiliares de ne-
crópsia, médicos legistas e aten-
dentes de necrotério.

Já faziam parte do grupo pri-
oritário os colaboradores dos
centros de Atenção Psicossoci-
al (Caps), centros especializados
em Reabilitação (CER) e cen-

tros de Convivência e Coopera-
tiva (Ceccos) . Também podem
ser vacinados aqueles que tra-
balham nas unidades de Refe-
rência  à  Saúde do Idoso
(Ursi), no Centro de Especi-
a l idades  Odontológicas
(Ceo), Serviço de Atenção
Especializada (SAE), Centro
de Testagem e Aconselha-
mento (CTA), Ambulatório de
Especialidades (AE), em hos-
pitais Dia (HD), em centros
de Referência em Saúde do Tra-
balhador (Crst) e no Serviço In-

tegrado de Acolhida Terapêuti-
ca (Siat).

Regras e locais de vacina-
ção

De acordo com a Secretaria
Municipal de Saúde de São Pau-
lo, os funcionários que estive-
rem no local de trabalho serão
vacinados na própria unidade. Os
trabalhadores podem ir ainda a
uma das 468 unidades básicas de
saúde do município para receber
a imunização.

A vacinação também está sen-

do feita de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 17h, em cinco dri-
ve-thrus: Estádio do Pacaembu -
Praça Charles Muller (zona oes-
te); Neo Química Arena Corinthi-
ans - Av. Miguel Ignácio Curi, 111
(zona leste); Autódromo de Inter-
lagos – Av. Jacinto Júlio – Por-
tão 9 KRF (zona sul); Centro de
Exposições do Anhembi - Rua
Olavo Fontoura – Portão 38
(zona norte); e Igreja Boas No-
vas, na Vila Prudente - Rua Ma-
rechal Malet, 611 (zona leste).

As doses estão sendo dis-

ponibilizadas ainda de segunda a
sexta-feira, das 7h às 19h, nos cen-
tros-escolas Barra Funda (Av. Dr.
Abrahão Ribeiro, 283); Geraldo de
Paula Souza (Av. Dr. Arnaldo, 925);
e Samuel Barnsley Pessoa (Butan-
tã - Av. Vital Brasil, 1.490).

Aqueles que fazem parte do
grupo previsto na campanha po-
dem fazer o pré-cadastramento
para a vacinação contra a covid-
19 no site Vacina Já, para agili-
zar o atendimento e evitar aglo-
merações nos postos de imuni-
zação. (Agência Brasil)

Procon de SP notifica empresas de
telefonia sobre vazamentos de dados
A Fundação Procon de São

Paulo notificou as operadoras
de telefonia Claro, Oi, Tim, e
Vivo para que forneçam infor-
mações sobre o vazamento de
dados de mais de 100 milhões
de celulares de seus clientes. A
partir desta quarta-feira, (17),
as teles têm 72 horas para res-
ponder a notificação. Também
foi notificada a empresa de se-
gurança digital PSafe, que, se-
gundo o Procon-SP, identificou
o vazamento dos dados.

“As teles deverão confir-
mar se houve o vazamento de
dados pessoais de suas bases
e, em caso positivo, explicar
os motivos do incidente, de-
talhar quais as medidas toma-
das para contê-lo e informar
o que farão para reparar os
danos causados pelo inciden-
te e evitar que a falha aconte-
ça novamente”, destacou, em
nota, o Procon-SP.

De acordo com o Procon, a
PSafe foi notificada para expli-

car como foi informada do va-
zamento dos dados, como se deu
o contato com o hacker que no-
ticiou o vazamento, quais infor-
mações foram vazadas, e se o
vazamento se deu apenas no am-
biente conhecido como dark
web (internet obscura).

“Esses vazamentos são gra-
víssimos e permitirão que sejam
aplicados muitos golpes. O Pro-
con-SP já está investigando e
pede que as pessoas tomem má-
xima cautela, desconfiem de

tudo e jamais passem dados pes-
soais ou entrem em sites que não
conheçam”, ressaltou o diretor
executivo do Procon-SP, Fer-
nando Capez.

O vazamento foi constatado
no dia 10 de fevereiro. Informa-
ções sensíveis dos consumido-
res ficaram expostas, como nú-
mero do RG, CPF, data de nasci-
mento, e-mail, endereço, núme-
ro do celular e detalhes sobre o
valor e o pagamento da fatura.
(Agência Brasil)

Região metropolitana de SP
precisa de doações de sangue

Os bancos de sangue que
abastecem a região metropo-
litana de São Paulo estão em
estado crítico e precisam de
doações, informou a prefeitu-
ra da capital e a Fundação Pró-
Sangue. A ação solidária con-
siste em doar uma pequena
quantidade do próprio sangue
para salvar a vida de pessoas
que se submetem a tratamen-
tos, intervenções médicas, fe-
ridos e pacientes de doenças
crônicas graves.

Os tipos sanguíneos O-, O+,
A-, A+ e B- estão com volume
em estado crítico. A quantidade
é suficiente para suprir o abas-
tecimento por apenas 1 dia.

Para garantir a segurança dos
doadores, os bancos de sangue
adotaram medidas contra o co-

ronavírus. Com a finalidade de
evitar aglomerações, os aten-
dimentos são feitos com hora
marcada. Além disso, locais
como salas de espera e de co-
leta foram redimensionados
para evitar o contato próximo
entre as pessoas.

As pessoas que foram vacina-
das contra Covid-19 devem espe-
rar um curto prazo para doar. No
caso de quem tomou a CoronaVac,
o prazo é de 48h. Para quem foi
imunizado com a vacina da Astra-
Zeneca/Oxford, a espera deve ser
de 7 dias após cada dose.

Por mês, cerca de 20 mil
pessoas recebem as bolsas de
sangue da Fundação Pró-Sangue.
Uma única doação pode salvar
até quatro vidas. A entidade des-
taca que o sangue é insubstituí-

vel e, por isso, é importante man-
ter os estoques sempre abaste-
cidos e não apenas em datas es-
pecíficas ou quando algum co-
nhecido precisar.

Para doar sangue procurar

Governo de SP inicia o programa
Psicólogos na Educação

O Governador João Doria
anunciou, na quarta-feira (17), o
início das atividades do “Psicólo-
gos na Educação”, programa que
estará presente nas 5,1 mil esco-
las estaduais de todos os 645 mu-
nicípios do estado. Um total de mil
psicólogos estão à disposição para
atendimento a alunos, professores
e demais profissionais da rede
estadual de Educação. As ses-
sões já podem ser agendadas.

“Começa hoje o programa
Psicólogos na Educação. São
5.100 escolas no estado de São
Paulo com atendimento por mil
profissionais da Psicologia.  O
atendimento será feito de ma-
neiras virtual e presencial e o
objetivo é contribuir para a me-
lhoria da convivência e do am-
biente escolar.  Todas as esco-

las da rede estadual serão bene-
ficiadas”, ressaltou o Governa-
dor João Doria.

Com investimento de cerca
de R$ 5 milhões mensais, o
novo programa prevê um pacote
de 40 mil horas semanais, o
equivalente a 160 mil horas
mensais de acompanhamento
psicológico. Cada escola terá à
disposição entre 2 e 20 horas
semanais de atendimento com
um psicólogo, dependendo da
demanda de cada local.

A definição da carga horária
levará em conta fatores como o
número de alunos, de turnos e de
ocorrências registradas em cada
escola. Os atendimentos pode-
rão ocorrer por meio de vídeo
chamadas e o agendamento será
feito por diretores, vice-direto-

res e professores coordenado-
res a partir desta quarta, na Se-
cretaria Escolar Digital (https:/
/sed.educacao.sp.gov.br).

“Será fundamental ter essa
equipe de psicólogos para apoi-
ar na saúde emocional de nos-
sos profissionais da educação, o
que deve refletir diretamente no
avanço da aprendizagem de nos-
sos estudantes”, destacou o se-
cretário estadual da Educação,
Rossieli Soares.

Os psicólogos com experiên-
cia na área da educação vão rece-
ber formação para apoiar o de-
senvolvimento das ações do Pro-
grama de Melhoria da Convivên-
cia e Proteção Escolar (Conviva-
SP) e o trabalho pedagógico das
equipes escolares no desenvolvi-
mento das competências cogni-

tivas e socioemocionais dos es-
tudantes da rede estadual.

Eles também ficarão respon-
sáveis por orientar gestores e co-
ordenadores sobre eventuais si-
nais passíveis de identificação de
traumas e abusos entre os alunos,
além de conduzir testes e ferra-
mentas psicológicas, conforme
planejamento de cada escola.

A prioridade é que os psicó-
logos atuem em atividades co-
letivas que contribuam para a
melhora de todo o ambiente es-
colar. O serviço será prestado
pela empresa Psicologia Viva.

As equipes das Diretorias de
Ensino e da Secretaria de Edu-
cação vão fazer o monitoramen-
to e avaliação da atuação dos psi-
cólogos e da melhoria do con-
vívio escolar na rede pública.

Serrana, em SP, dá início à vacinação
de adultos contra a covid-19

O município de Serrana, no
interior paulista, iniciou na quar-
ta-feira, (17) a vacinação de toda
a população adulta como parte
de um ensaio clínico para ava-
liar a efetividade da Corona-
Vac, vacina contra o coronaví-
rus produzida pelo laboratório
chinês Sinovac em parceria
com o Instituto Butantan. De-
vem ser imunizadas 30 mil
pessoas no município que fica
na região de Ribeirão Preto e
tem população total estimada em
45 mil habitantes.

A cidade foi dividida em qua-
tro regiões separadas por cores.
De hoje até domingo (20) serão

vacinados os moradores da Re-
gião Verde; em seguida serão
os residentes da Região Ama-
rela (24 a 27 de fevereiro), da
Região Cinza (3 a 6 de mar-
ço) e da Região Azul (10 a 13
de março). De hoje a sexta-
feira, as oito escolas disponibi-
lizadas para fazer a aplicação das
doses estarão abertas das 14h às
20h30. No sábado e no domin-
go, das 8h às 15h30.

Em vídeo divulgado nas re-
des sociais, o prefeito de Serra-
na, Léo Capitelli, pede a colabo-
ração e participação de toda a
população. Ele solicitou ainda
“muita calma e muita paciência”

durante a imunização.
“A mesma escola que você

tomar a primeira dose será a
escola onde você tomará a se-
gunda dose”, acrescentou o
prefeito ao dar orientações à
população. O governador de
São Paulo, João Doria, acom-
panhou nesta manhã o início
da imunização.

Estratégias
Chamado de Projeto S, a va-

cinação em massa em Serrana
pretende determinar se a imuni-
zação pode efetivamente dimi-
nuir a transmissão do vírus. Há a
possibilidade de que o imunizan-

te apenas evite os casos mais
graves, mas que o vírus continue
circulando e causando novas in-
fecções.

“Esses dois tipos de respos-
tas são possíveis, e isso vai de-
terminar as estratégias futuras,
as estratégias vacinais que tere-
mos que desenvolver para os
próximos anos”, explicou o pre-
sidente do Instituto Butantan,
Dimas Covas, durante o anúncio
do projeto.

A participação dos cidadãos
é voluntária, e o estudo está re-
gistrado na base de dados inter-
nacional ClinicalTrials.gov.
(Agência Brasil)

um banco de sangue a agendar o
atendimento.

Mais informações no site
www.prosangue.sp.gov.br ou no
Alô Pró-Sangue (11) 4573-
7800.   (Agência Brasil)
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M Í D I A S
A coluna de política do jornalista  Cesar Neto  é publicada na

imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na Internet desde 1996,
www.cesarneto.com  recebeu Medalha Anchieta da Câmara pau-
listana e Colar de Honra ao Mérito da Assembleia paulista. No
Twitter @CesarNetoReal  ... Email cesar@cesarneto.com

.
CÂMARA  (SÃO PAULO)
Dando Graças a DEUS por mais um Dia de Vida, em tempos

de pandemia, meu desejo é que tanto as vereadoras como os ve-
readores e suas bancadas que se apresentam como Cristãos, rea-
lizem um Bom Combate e Guardem a Fé, até o final das suas
Carreiras ...

.
PREFEITURA  (SÃO PAULO)
Dando Graças a DEUS por mais um Dia de Vida, em tempos

de pandemia, meu desejo é que tanto o prefeito Covas como o
vice Nunes e todo Secretariado que se apresentam como Cris-
tãos, realizem um Bom Combate e Guardem a Fé, até o final das
suas Carreiras ...

.
ASSEMBLEIA  (SÃO PAULO)
Dando Graças a DEUS por mais um Dia de Vida, em tempos

de pandemia, meu desejo é que tanto as deputadas como os depu-
tados e suas bancadas que se apresentam como Cristãos, reali-
zem um Bom Combate e Guardem a Fé, até o Final das suas Car-
reiras ...

.
GOVERNO  (SÃO PAULO)
Dando Graças a DEUS por mais um Dia de Vida, em tempos

de pandemia, meu desejo é que tanto o governador Doria como o
vice Rodrigo e todo o Secretariado que se apresentam como Cris-
tãos, realizem um Bom Combate e Guardem a Fé até o Final das
suas carreiras ...

.
CONGRESSO  (BRASIL)
Dando Graças a DEUS por mais um Dia de Vida, em tempos

de pandemia, meu desejo é que tanto as deputadas como deputa-
dos federais, como as senadoras e senadores que se apresentam
como Cristãos, realizem um Bom Combate e Guardem a Fé até o
Final das suas Carreiras ...

.
PRESIDÊNCIA  (BRASIL)
Dando Graças a DEUS por mais um Dia de Vida, em tempos

de pandemia, meu desejo é que tanto o Presidente Bolsonaro
como o vice Mourão e todo o Ministério que se apresentam como
Cristãos, realizem um Bom Combate e Guardem a Fé até o Final
das Suas Carreiras

.
PARTIDOS  (BRASIL)
Dando Graças a DEUS por mais um Dia de Vida, em tempos

de pandemia, meu desejo é que tanto os dirigentes como as elei-
tas e eleitos pelos partidos políticos brasileiros, que se apresen-
tam como Cristãos, realizem um Bom Combate e Guardem a Fé
até o Final das suas Carreiras ...

.
JUSTIÇAS  (BRASIL)
Dando Graças a DEUS por mais um Dia de Vida, em tempos

de pandemia, meu desejo é que tanto as ministras como minis-
tros do Supremo - e todo o Judiciário - que se apresentam como
Cristãos realizem o Bom Combate e Guardem a Fé até o Final
das suas Carreiras (aos 75 de idade) ...
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taxa básica de juros em 2021
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Organização Mundial
do Comércio quer

vacina para
países pobres

Ngozi Okonjo-Iweala, futura líder da Organização Mundi-
al do Comércio (OMC), disse que a organização deve reto-
mar o objetivo de melhorar o nível de vida das pessoas e pro-
mover o acesso dos países pobres às vacinas contra a covid-
19.

A nigeriana, primeira mulher e primeira africana a liderar
a OMC, afirmou, em entrevista à agência de notícias France
Presse (AFP), que a organização é “demasiado importante para
estar atrasada, paralisada e moribunda”.

Ngozi Okonjo-Iweala, que comandará a OMC a partir de
1º de março, enumerou os objetivos imediatos: assegurar que
as vacinas sejam produzidas e distribuídas em todo o mundo,
não só nos países ricos, mas também resistir à tendência para
o protecionismo que cresceu com a pandemia, de modo que o
comércio livre possa contribuir para a recuperação econômi-
ca.

“Creio que a OMC pode contribuir mais para a resolução
da pandemia de covid-19, ajudando a melhorar o acesso às
vacinas por parte dos países pobres”, afirmou.

“É realmente do interesse de cada país ver todos serem
vacinados”, acrescentou.

Alguns países, como a Índia e a África do Sul, apelam à
isenção dos direitos de propriedade intelectual sobre as vaci-
nas contra a covid-19 para torná-las mais acessíveis e permi-
tir uma implantação mais rápida. Ngozi quer evitar uma dis-
cussão entre os membros da OMC e aborda o problema de um
ângulo diferente.

“Em vez de passarmos tempo a discutir, deveríamos olhar
para o que o setor privado está fazendo”, com acordos de li-
cenciamento para permitir a produção de vacinas em vários
países, acrescentou citando o caso do laboratório britânico
AstraZeneca na Índia.

Segundo a futura líder, a OMC deve ainda trabalhar para o
seu objetivo primordial de “melhorar o nível de vida” nos pa-
íses pobres e “criar empregos decentes para as pessoas”, sen-
do que “o comércio tem certamente um papel a desempenhar
na recuperação econômica”.

Negociadores
De acordo com Ngozi Okonjo-Iweala, os negociadores são

o “calcanhar de Aquiles” da OMC.
“Genebra está cheia de especialistas em negociações, mas

os problemas não foram resolvidos, pioraram”, porque, “para
eles, é uma questão de ganhar ou não perder, e por isso estão
bloqueando uns aos outros”.

A escolha da nigeriana para liderar a OMC - uma institui-
ção que está quase paralisada - já era esperada após a retirada,
no último dia 5, da candidatura da ministra do Comércio sul-
coreana, Yoo Myung-hee, a única que ainda disputava o cargo
com Okonjo-Iweala.

Após vários meses de impasse, o novo governo norte-ame-
ricano liderado por Joe Biden preferiu suspender os obstácu-
los à nomeação de Ngozi Okonjo-Iweala, dando o seu apoio à
candidatura da africana.

Ngozi Okonjo-Iweala foi por duas vezes ministra das Fi-
nanças da Nigéria e chefiou a diplomacia do país durante dois
meses. Começou a sua carreira em 1982 no Banco Mundial,
onde trabalhou durante 25 anos. Em 2012, não conseguiu tor-
nar-se presidente da instituição financeira, que escolheu para o
cargo o norte-americano de origem sul-coreana Jim Yong Kim.

A nova líder da OMC nasceu em 1954 na Nigéria, mas pas-
sou grande parte de sua vida nos Estados Unidos, onde estu-
dou em duas prestigiadas universidades, o Massachusetts Ins-
titute of Technology (MIT) e Harvard. (Agencia Brasil)

Japão começa a
vacinar população

contra o
novo coronavírus

A vacinação contra o novo coronavírus teve início  na quarta-
feira (17) no Japão. O plano é aplicar a primeira dose em aproxi-
madamente 40 mil profissionais de saúde.

“Estamos iniciando a vacinação, que é tida como a arma mais
potente no combate ao novo coronavírus. Esperamos que um gran-
de número de pessoas seja vacinado depois de compreender pre-
cisamente os benefícios e os riscos”, disse o ministro da Refor-
ma da Regulamentação, Kono Taro, na terça-feira.

Está prevista a imunização adicional de cerca de 3,7 milhões
de profissionais da saúde após o grupo inicial.

Dentro de poucos dias, o governo vai definir a logística de
distribuição das vacinas, com base em metas que governos pro-
vinciais e municipais comunicarão.

O governo japonês também solicitou a prefeituras que elabo-
rem planos para a imunização de aproximadamente 36 milhões de
pessoas com mais de 65 anos. O país concluir a vacinação de ido-
sos em um prazo de dois meses e três semanas a partir de abril.

O plano oficial é informar detalhes sobre a eficácia e os efei-
tos colaterais da vacina após a sua aplicação nas primeiras 20
mil pessoas. (Agencia Brasil)

A expectativa do mercado fi-
nanceiro é que a taxa básica de
juros, a Selic, suba em 2021 e
encerre o ano em 3,75%. Na
semana passada, essa estima-
tiva era de 3,50%, de acordo
com o boletim Focus de quar-
ta-feira (17), pesquisa divul-
gada semanalmente pelo Ban-
co Central (BC), com a proje-
ção para os principais indica-
dores econômicos.

Para o fim de 2022, a esti-
mativa é que a taxa básica fique
em 5%. E para o fim de 2023 e
2024, a previsão é 6% ao ano. A
Selic, estabelecida atualmente
em 2% ao ano pelo Comitê de
Política Monetária (Copom), é
o principal instrumento utiliza-

do pelo BC para alcançar a meta
de inflação.

Quando o Copom aumenta a
taxa básica de juros, a finalidade
é conter a demanda aquecida, e
isso causa reflexos nos preços
porque os juros mais altos en-
carecem o crédito e estimulam
a poupança. Entretanto, os ban-
cos consideram outros fatores
na hora de definir os juros co-
brados dos consumidores, como
risco de inadimplência, lucro e
despesas administrativas.

Quando o Copom reduz a
Selic, a tendência é que o cré-
dito fique mais barato, com in-
centivo à produção e ao con-
sumo, reduzindo o controle da
inflação e estimulando a ativi-

dade econômica.
A previsão das instituições

financeiras para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA - a inflação ofici-
al do país) variou de 3,60% para
3,62%. Para 2022, a estimativa
de inflação é de 3,49%. Tanto
para 2023 como para 2024 as
projeções são de 3,25%.

O cálculo para 2021 está
abaixo da meta de inflação que
deve ser perseguida pelo BC. A
meta, definida pelo Conselho
Monetário Nacional, é de 3,75%
para este ano, com intervalo de
tolerância de 1,5 ponto percen-
tual para cima ou para baixo. Ou
seja, o limite inferior é 2,25% e
o superior, 5,25%.

Já a estimativa do mercado
financeiro para o crescimento
da economia caiu de 3,47% para
3,43% em 2021. Para o próxi-
mo ano, a expectativa para Pro-
duto Interno Bruto (PIB) - a
soma de todos os bens e servi-
ços produzidos no país - é de
crescimento de 2,50%, a mes-
ma previsão há 147 semanas
consecutivas. Em 2023 e 2024,
o mercado financeiro também
continua projetando expansão do
PIB em 2,50%.

A expectativa para a cotação
do dólar permanece em R$ 5,01,
ao final deste ano. Para o fim de
2022, a previsão é que a moeda
americana fique em R$ 5. (Agen-
cia Brasil)

Clientes de 11 estados poderão
pagar conta de energia via Pix

Consumidores de 11 estados
começarão a pagar contas de
energia pelo Pix, sistema de pa-
gamentos instantâneos do Ban-
co Central (BC). A novidade vale
para clientes das distribuidoras
do grupo Energisa e foi desen-
volvida em conjunto com o Ban-
co do Brasil (BB).

O código QR (versão avan-
çada do código de barras) será
incluído nas faturas físicas. Bas-
tará o consumidor abrir o apli-
cativo do seu banco, apontar a
câmera do celular e fazer o pa-
gamento.

Inicialmente, a novidade es-
tará disponível apenas para cli-
entes selecionados. Nos próxi-
mos três meses, o pagamento via
Pix será expandido até atingir os
8 milhões de clientes das distri-
buidoras da Energisa. O grupo
opera nos seguintes estados:
Acre, Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul, Minas Gerais, Paraí-
ba, Paraná, Rio de Janeiro, Ron-
dônia, São Paulo, Sergipe e To-
cantins.

Apesar de o Banco do Brasil
ter desenvolvido a solução tec-
nológica, a ferramenta estará

disponível para clientes de qual-
quer banco, mesmo os não ban-
carizados. Como o Pix funciona
24 horas por dia, o pagamento
poderá ser liquidado imediata-
mente, inclusive em fins de se-
mana e feriados.

Whatsapp
Desde novembro, os clientes

do Banco do Brasil podem usar
o Whatsapp para cadastrarem
chaves Pix e fazerem pagamen-
tos e recebimentos pelo siste-
ma. No caso dos pagamentos,
basta o correntista enviar a foto

do código QR para o aplicativo
de mensagens que o assistente
virtual do BB lê a imagem e com-
pleta a transação.

Em dezembro, o BB e a Re-
ceita Federal iniciaram o paga-
mento de alguns tributos federais
via Pix. A autarquia passou a in-
serir o código QR nos novos
modelos de Documento de Arre-
cadação de Receitas Federais
(Darf). Neste ano, a novidade de-
verá ser estendida aos pagamen-
tos do Simples Nacional, regime
próprio para micro e pequenas
empresas. (Agencia Brasil)

Rio Branco decreta situação de
emergência devido à cheia do Rio Acre

A cheia do Rio Acre já pre-
judica ao menos 13,7 mil pes-
soas em Rio Branco (AC). Cer-
ca de 200 pessoas tiveram que
ser levadas para abrigos provisó-
rios. O transbordamento do rio
– o segundo registrado este mês
– já atingiu pelo menos 2,9 mil
residências de 24 bairros da ca-
pital, agravando a crise sanitária
decorrente da pandemia do novo
coronavírus (covid-19) e o sur-
to de dengue que a cidade já vi-
nha enfrentando.

Na terça-feira (16) à noite,
o prefeito Tião Bocalom decre-
tou situação de emergência. O
decreto permite ao Poder Públi-
co agilizar a aquisição de produ-
tos e serviços necessários ao
atendimento às populações afe-
tadas, permitindo à prefeitura

contratar serviços temporários e
efetuar compras consideradas
essenciais sem precisar de li-
citação. Além disso, o reco-
nhecimento da gravidade da si-
tuação possibilita aos gesto-
res municipais pedir recursos
emergenciais aos governos
estaduais e federal para ações
de assistência e de restabele-
cimento e manutenção de ser-
viços essenciais.

Até a noite desta terça-feira,
ao menos 24 bairros de Rio
Branco já tinham sido afetados
pela cheia do rio. Segundo o co-
ordenador da Defesa Civil, Cláu-
dio Falcão, ao menos 2.740 re-
sidências foram atingidas. “É
uma situação grave que justifica
a decretação de situação de
emergência pela inundação do

Rio Acre”.
A prefeitura montou “módu-

los habitacionais” provisórios
dentro do Parque de Exposições
Wildy Viana, onde algumas fa-
mílias desabrigadas começaram
a ser instaladas ontem à tarde.

Conforme o Boletim de
Alerta Hidrológico da Bacia do
Rio Acre, do Serviço Geológi-
co do Brasil (CPRM), no fim da
tarde de terça-feira o nível do
Rio Acre atingiu, às 18h, 1,74
metros acima da cota de trans-
bordamento do curso d´água, que
é de 14 metros - o alerta de ris-
co de transbordamento é dispa-
rado quando a água chega a 13,50
metros.

O boletim da CPRM aponta
para uma redução gradual do vo-
lume d´água no Rio Acre a partir

de quarta-feira (17).

Emergência
O governador do Acre, Glad-

son Cameli, a também declarou
situação de emergência em áre-
as afetadas por inundações e en-
xurradas em Rio Branco e em
mais nove cidades acrianas (Cru-
zeiro do Sul; Feijó; Jordão; Mân-
cio Lima; Porto Walter; Rodri-
gues Alves; Santa Rosa do Purus;
Sena Madureira e Tarauacá).

Também por decreto, o go-
verno estadual criou um gabine-
te de crise para integrar os es-
forços de diversas secretarias e
órgãos de governo para atender
não só às pessoas prejudicadas
pelas enchentes e enxurradas,
mas também pela covid-19 e
pela dengue. (Agencia Brasil)

Plenário do STF mantém prisão
do deputado Daniel Silveira

Por unanimidade, o Supremo
Tribunal Federal (STF) decidiu na
quarta-feira (17) manter a decisão
do ministro Alexandre de Moraes
que determinou a prisão do depu-
tado federal Daniel Silveira (PSL-
RJ). No entanto, a palavra final
sobre a manutenção da prisão será
do plenário da Câmara dos Depu-
tados, que precisará votar se man-
tém ou não a decisão.

O plenário referendou o
mandado de prisão expedido na
terça-feira (16) por Moraes. A
prisão foi determinada no inqu-
érito aberto em 2019 para apu-
rar ameaças contra os integran-
tes do STF.

O motivo da prisão foi um
vídeo publicado na internet. Se-
gundo Moraes, o deputado teria
feito ameaças e defendido a des-

tituição dos ministros.
Pela Constituição, a prisão

em flagrante por crime inafian-
çável de qualquer deputado deve
ser enviada em 24 horas para
análise do plenário da Câmara,
que deve decidir sobre a manu-
tenção ou não da prisão.

O presidente da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira, convocou
uma reunião da Mesa Diretora e

de líderes para discutir a prisão.
Pelo Twitter, a assessoria ju-

rídica confirmou que o deputa-
do está na carceragem da Polí-
cia Federal, no Rio de Janeiro,
e disse que a prisão é ilegal.
Para a defesa, a prisão repre-
senta “violento ataque  à liber-
dade de expressão e inviolabili-
dade da atividade parlamentar.
(Agencia Brasil)

Tóquio: comitê deve escolher mulher
como chefe após reação a machismo
O comitê organizador da

Olimpíada Tóquio-2020 pedirá
à ministra da Olimpíada do Ja-
pão, Seiko Hashimoto —que
competiu em sete Jogos como
ciclista e patinadora— que seja
sua nova presidente na esteira da
renúncia do ex-chefe do órgão
devido a comentários sexistas,
noticiou a emissora pública
NHK nesta quarta-feira.

Yoshiro Mori deixou a pre-
sidência do comitê na semana
passada depois de dizer que as
mulheres falam demais, mais um
revés para uma Olimpíada já
ofuscada por um adiamento de

um ano provocado pela pande-
mia de Covid-19 e uma oposi-
ção pública forte por causa do
coronavírus.

O comitê perguntará a Hashi-
moto se ela quer assumir o car-
go, disse a NHK. “O comitê de
seleção está caminhando para
convidá-la”, disse a emissora.

A agência de notícias Kyodo
disse que o comitê organizador
da Tóquio-2020 se reunirá nes-
ta quinta-feira (18) para seleci-
onar um novo presidente.

Hashimoto não quis comen-
tar para a reportagem.

“O comitê de seleção foi

montado, e os procedimentos
estão em andamento. Não tenho
nada a dizer além disso”, disse
ela aos repórteres.

Hashimoto nasceu pouco
dias antes do início da Olimpía-
da de Tóquio de 1964, e seu pri-
meiro nome se baseias nas pala-
vras japonesas para ‘chama olím-
pica’. Ela participou de quatro
Olimpíadas de Inverno como
patinadora de velocidade e de
três Olimpíadas de Verão como
ciclista.

Parlamentar de 56 anos do
partido governista japonês, ela
atua como ministra da Olimpía-

da, e ainda faz as vezes de mi-
nistra do Empoderamento Femi-
nino, desde 2019. O jornal Asahi
Shimbun disse que, se assumir
o novo cargo, terá que deixar de
ser ministra da Olimpíada.

Hidemasa Nakamura, um dos
diretores da Tóquio-2020, dis-
se que não tinha nada a dizer
além de um comunicado à im-
prensa segundo o qual o comitê
de seleção debateu candidatos
específicos.

Reportagens disseram que o
novo presidente pode ser anun-
ciado no final desta semana.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos



CNBB e Conic lançam
Campanha da Fraternidade 2021
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A Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) e o Con-
selho Nacional de Igrejas Cristãs
(Conic) lançaram  na quarta-fei-
ra(17) a Campanha da Fraternida-
de Ecumênica de 2021 com o
tema “Fraternidade e Diálogo:
compromisso de amor” e o lema
“Cristo é a nossa paz: do que era
dividido, fez uma unidade”.

De acordo com o secretário-
geral da CNBB, dom Joel Portella
Amado, a campanha será voltada ao
diálogo para a superação das po-
larizações e das violências que
marcam o mundo atual, em es-
pecial no contexto da política e
da pandemia de covid-19. “O ví-
rus, já tão letal em si mesmo, en-
controu aliados na indiferença,
no negacionismo, no obscuran-
tismo, no desprezo pela vida. Se-
jamos portanto aliados na res-
ponsabilidade, na lucidez e na
fraternidade”, disse durante o
lançamento virtual da campanha.

O bispo explicou que o tema
do diálogo é uma continuidade da

campanha de 2020, sobre cuidado
mútuo entre as pessoas, e não se
trata de “querer que todos pensem
do mesmo modo”, mas de perce-
ber que a diferença é convite ao
diálogo. “Perplexas pela pandemia,
as igrejas que compõem o Conic e
algumas igrejas observadoras uni-
ram-se e identificaram nesse tema
a mensagem que o nosso tempo
necessita. É triste ver que nosso
tempo vem apresentando a marca
da radicalização, da polarização e
desrespeito às pessoas, em espe-
cial às mais simples e vulnerabili-
zadas”, disse.

A campanha é realizada pela
CNBB todos os anos no tempo da
Quaresma, período de 40 dias que
antecede a Páscoa. Esta é quinta
edição ecumênica da campanha,
que congrega diversas denomina-
ções cristãs com o objetivo de va-
lorizar as riquezas em comum en-
tre as igrejas.

Desde 2000, a campanha abor-
dou os seguintes temas: 2000 – “
Dignidade humana e paz” e lema

“Novo milênio sem exclusões”;
2005 – “Solidariedade e paz” e
lema “Felizes os que promovem
a paz”; 2010 – “Economia e
Vida” e lema “Vocês não podem
servir a Deus e ao dinheiro”; 2016
– “Casa Comum, nossa respon-
sabilidade” (tratou do meio am-
biente e saneamento básico) e
lema “Quero ver o direito brotar
como fonte e correr a justiça qual
riacho que não seca”.

De acordo com a CNBB, a
Campanha da Fraternidade tem
como gesto concreto a coleta de
recursos para apoio a projetos so-
ciais relacionados à temática da
campanha. Em 2019, o Fundo
Nacional de Solidariedade distri-
buiu mais de R$ 3,8 milhões,
atendendo a mais de 230 proje-
tos. Em 2020, por causa da pan-
demia, não ocorreu arrecadação.
(Agencia Brasil)
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O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Alexandre
de Moraes determinou  na
quarta-feira (17) que o deputa-
do Daniel Silveira (PSL-RJ)
seja levado para uma audiência
de custódia na sede da Polícia
Federal (PF), no Rio de Janei-
ro, onde está preso. Pela deci-
são, o parlamentar deverá ser
ouvido amanhã (18), às 14h30,
por videoconferência, que será
realizada por um juiz designa-
do pelo gabinete do ministro. 

Mais cedo, o plenário do
Supremo referendou o manda-
do de prisão expedido  na ter-
ça-feira (16). A motivação da
prisão foi um vídeo publicado
na internet. Segundo Moraes, o
deputado teria feito ameaças e
defendido a destituição dos

Ministro determina
que deputado passe

por audiência
de custódia

ministros.
O episódio também levou

o deputado a ser denunciado
pela Procuradoria-Geral da
República (PGR) ao STF.

A palavra final sobre a manu-
tenção da prisão será do plenário
da Câmara dos Deputados. Pela
Constituição, a prisão em flagran-
te por crime inafiançável de qual-
quer deputado deve ser enviada
em 24 horas para análise da Casa,
que deve decidir sobre a manu-
tenção ou não da prisão.

Pelo Twitter, a assessoria
jurídica do parlamentar disse
que a prisão do deputado é ile-
gal. Para a defesa, a prisão re-
presenta “violento ataque” à li-
berdade de expressão e à invi-
olabilidade da atividade parla-
mentar. (Agencia Brasil)

No carnaval, entre os dias 12
e 16 de fevereiro, a Vigilância
Sanitária de São Paulo fechou
19 estabelecimentos comerci-
ais ou festas clandestinas por
falta de uso de máscara, por pro-
moverem aglomerações ou por
não cumprirem o Plano São Pau-
lo, modelo de retomada econô-
mica que está vigorando durante
a pandemia do novo coronavírus.
Todos esses estabelecimentos
são da cidade de São Paulo.

Entre esses 19 estabeleci-
mentos fechados estava uma fes-
ta clandestina, que rolava na ci-
dade de São Paulo e que contava
com a participação de 380 pes-
soas.

O Plano São Paulo é dividi-
do em cinco fases que vão do
nível máximo de restrição de ati-
vidades não essenciais (Verme-
lho) a etapas identificadas como
controle (Laranja), flexibiliza-
ção (Amarelo), abertura parcial
(Verde) e normal controlado
(Azul). O plano divide o estado
em 17 regiões e cada uma delas
é classificada em uma fase do
plano, dependendo de fatores
como capacidade do sistema de
saúde e a evolução da epidemia.

Pela última classificação do
Plano São Paulo, feita no dia 5
de fevereiro, três regiões do
estado (Franca, Araraquara e
Bauru) estão classificadas na
Fase 1-Vermelha e só podem
permitir a abertura de serviços
considerados essenciais. As
regiões de Araçatuba, Presi-
dente Prudente, Campinas, Bai-
xada Santista, Grande São Pau-
lo e Registro estão na Fase 3-
Amarela e, o restante do estado,
na Fase 2-Laranja.

Ponto facultativo
O carnaval é um ponto facul-

tativo no estado de São Paulo.

Vigilância sanitária
fechou 19

estabelecimentos em
SP durante carnaval

Mas com a pandemia do novo
coronavírus, o governo paulista
decidiu não concede-lo este ano
para evitar a formação de aglo-
merações. No entanto, a decisão
sobre o ponto facultativo coube
a cada um dos 645 prefeitos do
estado. Na capital paulista, a fes-
ta de carnaval foi adiada e a pre-
feitura decidiu também não con-
ceder o ponto facultativo, ou
seja, na cidade de São Paulo, a
data funcionou como um dia
normal.

Segundo a vigilância sanitá-
ria, nesses dias que correspon-
deriam ao carnaval foram reali-
zadas 6,9 mil inspeções em todo
o estado. A fiscalização foi feita
por mil agentes sanitários e mais
31 mil policiais militares. Além
do fechamento de estabeleci-
mentos, a vigilância sanitária
autuou 200 estabelecimentos,
entre bares, baladas e festas
clandestinas por desrespeito às
regras sanitárias vigentes.

Só na capital paulista ocor-
reram 229 inspeções, que resul-
taram em 48 autuações.

O estabelecimento que vio-
lar ou infringir as regras de fun-
cionamento estabelecidas pelo
governo de São Paulo pode ser
multado em até R$ 290 mil. O
proprietário do estabelecimen-
to ainda poderá pagar multa de
R$ 5.278 por consumidor fla-
grado sem máscara no local. Já
as pessoas que forem flagradas
sem máscaras em espaços co-
letivos poderão ser multadas em
R$ 551.

Denúncias sobre festas clan-
destinas ou descumprimento das
regras estabelecidas no Plano
São Paulo podem ser feitas por
meio do Disque Denúncia da vi-
gilância sanitária, no telefone
0800-771-3541. A ligação é gra-
tuita. (Agencia Brasil)

Mais 230,7 milhões de doses de
vacina serão entregues até julho

O ministro da Saúde, Eduar-
do Pazuello, apresentou na quar-
ta-feira (17) um cronograma em
que prevê a distribuição de cer-
ca de 230,7 milhões de doses de
vacinas contra a covid-19 até ju-
lho. O anúncio foi feito durante
reunião virtual com governado-
res, informou a pasta.

Na programação apresenta-
da, o ministro incluiu as nego-
ciações com os laboratórios
União Química/Gamaleya e Pre-
cisa/Bharat Biotech, que podem
garantir ao Brasil a chegada da
vacina russa Sputnik V e da indi-
ana Covaxin, respectivamente. A
previsão, de acordo com a pas-

ta, é que o contrato com os dois
laboratórios seja assinado ainda
nesta semana. Os dois imunizan-
tes ainda não possuem pedido de
uso emergencial aprovado pela
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).

As próximas entregas aos
estados acontecem ainda em fe-

vereiro: serão 2 milhões de do-
ses da AstraZeneca/Fiocruz, im-
portadas da Índia, e 9,3 milhões
da Sinovac/Butantan, produzidas
no Brasil. Em março, a pasta
também aguarda a chegada de 18
milhões de doses da vacina do
Butantan e mais 16,9 milhões da
vacina da AstraZeneca.
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTE-
RESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido 
nos autos do PROC. Nº 1068272-06.2019.8.26.0053. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara de Fazenda Pública, do 
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São 
Paulo, Dr(a). EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA, na forma 
da Lei, etc.FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS 
NA LIDE que a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
PAULO ajuizou em face de Antonio Dias Barbosa Filho, RG 
nº 3.228.672 SSP/SP, CPF/MF nº 051.487.588-72, Ação de 
Desapropriação, objetivando o imóvel localizado na Rua 
São José de Serzedelo, nº 144, Parque Edu Chaves, São 
Paulo, CEP 02228-010, matrícula nº 221.667 do 15º ORI-
Capital, contribuinte 066.097.0008-7, declarado de utilidade 
pública pelo Decreto Municipal nº 56.013 de 25/03/15, para 
implantação do melhoramento público denominado Bacia 

 dos 
depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital 
com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no 
Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 
3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 02 de fevereiro de 2021.                        [17,18] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1058485-82.2014.8.26.0002. O
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro
Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo,
Dr. Rogério de Camargo Arruda, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER  a ATÍLIO MARRA, CPF
010.684.238-20, que foi proposta contra si ação
de Adjudicação Compulsória por parte de Odilon
Silva Porto e outra, para outorga da escritura
pública definitiva do imóvel designado por Lote
02, da quadra “A”, do Jd. Recanto do Morumbi,
no 30º Subdistrito Ibirapuera, conforme escritura
de Cessão de Direitos, lavrada no 4º Cartório de
Notas. 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 (quinze) dias úteis, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contesta- da a
ação, serão presumidos verdadeiros os fatos
alegados pelos autores na inicial. Será o presente
edital afixado e publicado na forma da lei. São
Paulo, 18 de janeiro de 2021.  18 e 19.02

Edital de citação - Prazo de 30 dias. Processo nº 1002475-36.2019.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Lucia Helena Bocchi Faibicher, na forma da Lei, etc. Faz saber a 
Fox Aços Especiais Eireli  EPP, CNPJ. 23.236.964/0001-39, e Rio Perfil Produtos Siderúrgicos Ltda., CNPJ. 
21.521.475/0001-01, que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum por JCM de Azevedo Serviços e 
Treinamento ME, objetivando a condenação para pagamento do valor de R$ 9.049,76 (março/2019), referente ao Contrato 
de Prestação de Serviços de Consultoria Empresarial e Financeira. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, serão presumidos 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na petição inicial e será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 
de fevereiro de 2021. 

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1010612-50.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, 
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junior, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a Maria Clara Santos Jaculi, CPF. 438.979.288-17, que Ismael Cesar Jaculli, ajuizou uma Ação Procedimento Comum, 
objetivando declarar e reconhecer a nulidade da venda fraudulenta do imóvel de matrícula 36.226, tendo em vista o mesmo 
ter sido celebrado com menor impúbere e para que seja encaminhado oficio ao Cartório de Registro de Imóveis de Itapecerica 
da Serra, para anular a averbação 04, registro 05 e 06 apontados na matricula. Estando a requerida em lugar ignorado, foi 
deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerada reve l 
e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257 §- IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de janeiro de 2021. 

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1045454-16.2019.8.26.0100. A MM. Juíza de Direito da 44ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado 
de São Paulo, Dra. Anna Paula Dias da Costa, na forma da Lei, etc. Faz saber a IPEC  Indústria de Perfumes e Cosméticos Ltda., CNPJ 
21.824.644/0001-74, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Daycoval Leasing S/A - Banco Múltiplo S.a. 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para  os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 3 dias, sob pena de penhora, pague o valor de R$ 125.130,84 (maio/2019), referente ao Contrato de Arrendamento Me rcantil Financeiro 
nº 00A0019250. O executado poderá oferecer embargos à execução, n o prazo de 15 dias, contado após o prazo de 20 dias da publicação deste edital. 
No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor se sujeita ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em exec ução (CPC, art. 
740, par. un). O reconhecimento do crédito exequente e o depósito de 30% do valor em execução, no prazo para oferta de embargos, permitirá aos 
executados requererem seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monet ária e juros de 
1% ao mês (CPC, art. 745 -A). Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de fevereiro de 2021. 
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RESUMO. EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM(NS) IMÓVEL(IS), BEM COMO
PARA INTIMAÇÃO DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S): EVALDO LUIZ FERREIRA, CPF 267.311.778-49,
eventual cônjuge, se casado for; da CREDORA HIPOTECÁRIA: Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/
0001-04; do PROMITENTE VENDEDOR: Instituto Empresarial de Administração, CNPJ 42.429.209/0001-
15, do(s) eventual(is) herdeiro(s)/sucessor(es)/ocupante(s) do imóvel e demais interessados, expedido no
PROCESSO FÍSICO Nº 0913879-85.1996.8.26.0100, AÇÃO DE CONHECIMENTO, ORA EM SEDE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SANTA CLARA, CNPJ
54.219.431/0001-72. A DRA. MARCIA TESSITORE, MMª. Juiz(a) de Direito da 14ª VARA CÍVEL FORO
CENTRAL CIVEL/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa que a CHRISTOVÃO GESTÃO E APOIO EMPRESARIAL LTDA., via sistema
utilizado e hospedado na plataforma: WWW.LEILAOINVESTMENT.COM.BR, representada por seus leiloeiros
judiciais, Christovão de Camargo Segui OAB/SP 91.529 e LUIZ CARLOS LEVOTO, INSCRITO NA JUCESP
SOB O Nº 942, levará a leilão “on line” o(s) bem(ns) imóvel(is) abaixo descrito(s) no sítio
www.leilaoinvestment.com.br, em condições que se seguem: DO(S) BEM(NS) IMÓVEL(IS): APARTAMENTO
Nº 53, NO 5º ANDAR DO “EDIFÍCIO SANTA CLARA” SITUADO NA RUA CAIOWÁAS Nº 1.742, NO 19º
SUBDISTRITO, PERDIZES, contendo dito apartamento a área útil de 65,06m², a área comum de 24,69m²,
e área construída de 89,75m², correspondendo-lhe a fração ideal de 1,06834%, ou seja, 16,0252m², no terreno.
CONTRIBUINTE - Prefeitura Municipal de São Paulo: 012.074.0064-5 (conf. informado pela PMSP, em seu
portal Atendimento 156). MATRÍCULA 22.714, DO 2º CRI DE SÃO PAULO. DO(S) ÔNUS: 1-) Fls. 580-584
dos autos do processo: PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS no valor de R$ 284.583,61 (atualização de
maio/2020) – Proc. 0010521-31.2019.8.26.0004; 2-) Av. 2 M.22.714, em 30/11/1978. HIPOTECA. Conforme
inscrição nº 21.692 do CRI, os proprietários (Vitor de Maria Mamberti, e s/m Rosane Martins Mamberti),
hipotecaram o imóvel a favor da Caixa Econômica Federal; 3-) Av. 3 M.22.714, em 30/11/1978. SUB-ROGAÇÃO
DE DÍVIDA HIPOTECÁRIA. Da mesma escritura anteriormente registrada e averbada, consta, também, que
o Instituto Empresarial de Administração-IEAD, CNPJ 42.429.209/0001-15, sub-rogou-se perante a credora
hipotecaria. DO VALOR ATUALIZADO DO BEM IMÓVEL: R$ 589.959,91 (até novembro/2020). DO VALOR
DO DÉBITO: R$ 429.699,07 (até 26/12/2017). DAS DATAS DOS LEILÕES: A 1ª Praça começará em 01/03/
2021 às 14h15min e se encerrará em 04/03/2021, às 14h15min., com a aceitação de lances iguais ou superiores
à avaliação. Não havendo lance igual ou superior à importância da avaliação, seguir-se-á sem interrupção,
no dia 04/03/2021 às 14h15min01seg., a 2ª Praça, que se encerrará em 25/03/2021, às 14h15min., com a
aceitação de lances iguais ou superiores ao importe de 60% do valor de avaliação do bem. DAS CONDIÇÕES
DE VENDA: Será considerado arrematante aquele que der lance superior ou maior que a avaliação (1º leilão)
ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 60% do valor atualizado da avaliação (2º leilão). Os
interessados deverão cadastrar-se previamente no portal www.leilaoinvestment.com.br. para que participem
do leilão eletrônico fornecendo todas as informações solicitadas (Art. 891, § único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º
e § 8º do CPC e art.13 do Prov. CSMn.1625/2009). DA PROPOSTA DE PAGAMENTO PARCELADO: Caso
não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada,
até o início da primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação e até o início da segunda etapa,
proposta por valor que não seja considerado vil. Devendo ofertar o pagamento de pelo menos 25% do valor
do lance à vista, exceto a comissão do leiloeiro, prevista no artigo 901, § 1º do CPC, que deverá ser depositado
antes da expedição da carta de arrematação e o restante em até 30 (trinta) meses. As propostas para aquisição
em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de
pagamento do saldo. Prevalecerá a proposta de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo
da causa. A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento
parcelado e a apresentação desta não suspende o leilão. (Art. 891, Par. único e Art 895, §§ 1º, 2º, §§ 6º, 7º
e 8º ambos do CPC). DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação
(não incluso no valor do lanço) e deverá ser paga pelo arrematante, mediante DOC, TED ou depósito em
dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta da Christovão Gestão
e Apoio Empresarial Ltda., CNPJ nº 12.871.578/0001-00, Banco Itaú, Agência 0349, C/C 47447-8. (Art. 884,
Par. único do CPC). Pelo presente, fica(m) o(a)(s) execut ado(a)(s): EVALDO LUIZ FERREIRA, CPF
267.311.778-49, eventual cônjuge, se casado for; a CREDORA HIPOTECÁRIA: Caixa Econômica Federal,
CNPJ 00.360.305/0001-04; o PROMITENTE VENDEDOR: Instituto Empresarial de Administração, CNPJ
42.429.209/0001-15, do(s) eventual(is) herdeiro(s)/sucessor(es)/ocupante(s) do imóvel e demais interessados,
INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para intimação pessoal. Dos autos
do processo não há recursos pendentes de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. São Paulo, 15 de dezembro de 2020. Edital completo e demais condições no sítio:
www.leilaoinvestment.com.br.

RESUMO. EDITAL  DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM(NS) IMÓVEL(IS) E PARA
INTIMAÇÃO DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S): ESPÓLIO DE GINO MAGAGNA, representado por seu filho
Cláudio Magagna; dos HERDEIROS DA FALECIDA Justina Lopes Ferraz Magagna, CPF 170.130.958-00:
CARLA MAGAGNA CORSI, LUCIANO MAGAGNA E CLÁUDIO MAGAGNA (os três de qualificação
ignorada), eventuais cônjuges, se casados forem; do(s) TERCEIRO(S) INTERESSADO(S): Antonio Augusto
de Carvalho, CPF 095.619.518-00, s/m Sandra Campos de Oliveira, CPF 074.790.648-37, da CREDORA
HIPOTECÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04 e demais interessados,
expedido no PROCESSO DIGITAL Nº 1000332-82.2016.8.26.0003, AÇÃO DE CONHECIMENTO, ora em
fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PAINEIRAS DO
MORUMBI, CNPJ 54.361.308/0001-91. O(A) MM(ª). Juiz(ª) de Direito da 7ª Vara Cível - Foro Regional II
- Santo Amaro/SP, DRª. CLAUDIA CARNEIRO CALBUCCI RENAUX, na forma da lei, etc. DO(S) BEM(NS)
IMÓVEL(IS):  DIREITOS DOS EXECUTADOS SOBRE O APARTAMENTO Nº 161, NO 16º ANDAR, DO
EDIFÍCIO PAINEIRAS DO MORUMBI, SITUADO À RUA MARQUES DE SABARÁ, Nº. 64 (conf. Av. 11 –
49.088, o Edifício sob nº 64 da Rua Marques de Sabará, teve sua numeração alterada para nº 30 daquela rua),
NO 30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA, contendo a área total de 131,7219m², a área comum de 41,2468m²,
mais a área correspondente a uma vaga na garagem coletiva, de 24,1262m², perfazendo a área total construída
de 197,0949m², correspondendo no terreno a fração ideal de 3,125% da qual 0,382% referem-se a vaga na
garagem coletiva. Contribuinte nº 300.045.0075-7 (conf. Av. 11 - 49.088). MATRÍCULA Nº 49.088 DO 15º CRI/
SP. DOS ÔNUS: 1-) Há débitos de IPTU - Exercício 2021 - Contribuinte 300.045.0075-7: R$ 5.614,00; Há
débitos de IPTU - Exercício 2020: R$ 6.983,60; Há débitos - Exercícios 2012 a 2019: R$ 69.319,40 (já com
os encargos); 2-) R.13 - 49.088, 13/05/1999. HIPOTECA a favor da Caixa Econômica Federal; 3-) Av. 15 –
49.088, 09/10/2018. Penhora Exequenda. DO VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO DO(S) BEM(NS)
IMÓVEL(IS): R$ 966.733,10 (até janeiro/2021). DO VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO: R$ 245.534,66 (até
janeiro/2021, conforme planilha de débitos as fls. 565-569 dos autos do processo a ser atualizado à época do
leilão). DAS DATAS DOS LEILÕES: O 1º Leilão começará em 09/03/2021 às 14h00min e terminará em 12/
03/2021, às 14h00min. O 2º Leilão começará em 12/03/2021, às 14h01min e terminará em 31/03/2021, às
14h00min. DAS CONDIÇÕES DE VENDA: Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou
superior ao valor da avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor
da avaliação, atualizada pelos índices do Tribunal de Justiça do Estado de S. Paulo (2º leilão). Os interessados
deverão cadastrar-se previamente no portal www.leilaoinvestment.com.br para que participem do leilão eletrônico
fornecendo todas as informações solicitadas. DA PROPOSTA DE PAGAMENTO PARCELADO: Caso não
haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada que
deverão ser encaminhadas para o correio eletrônico: contato@leilaoinvestment.com.br, até o início da primeira
etapa proposta por valor não inferior ao da avaliação e até o início da segunda etapa, proposta por valor que
não seja considerado vil. Devendo ofertar o pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, exceto
a comissão do leiloeiro, prevista no artigo 901, § 1º do CPC, que deverá ser depositada antes da expedição
da carta de arrematação e o restante em até 30 (trinta) meses, com correção mensal pelo índice do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.  A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá
sobre as propostas de pagamento parcelado e a apresentação desta não suspende o leilão. DO PAGAMENTO:
O preço do(s) bem(ns) arrematado(s) deverá ser depositado através de guia de depósito judicial, via site:
www.tjsp.jus.br, (clicar em portal de custas, emissão de guias e depósito judicial), respectivamente, no prazo
de até “...24 horas para realizar os depósitos judiciais das guias emitidas automaticamente pelo sistema
eletrônico após a aceitação do lanço. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5% (cinco por cento) sobre o valor
da arrematação (não incluso no valor do lanço) e deverá ser paga pelo arrematante mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão em conta judicial em
nome do Juízo. Pelo presente, fica(m) o(s) ESPÓLIO DE GINO MAGAGNA, representado por seu filho
Cláudio Magagna; dos HERDEIROS DA FALECIDA Justina Lopes Ferraz Magagna, CPF 170.130.958-00:
CARLA MAGAGNA CORSI, LUCIANO MAGAGNA E CLÁUDIO MAGAGNA (os três de qualificação
ignorada), eventuais cônjuges, se casados forem; do(s) TERCEIRO(S) INTERESSADO(S): Antonio Augusto
de Carvalho, CPF 095.619.518-00, s/m Sandra Campos de Oliveira, CPF 074.790.648-37, da CREDORA
HIPOTECÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04; eventuais sucessor(es)/
herdeiro(s)/ocupante(s) do imóvel e demais interessados, INTIMADOS DAS DESIGNAÇÕES SUPRA,
caso não seja(m) localizado(a)(s) para intimação pessoal. Dos autos do processo não há recursos pendentes
de julgamento. Será o presente edital por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 22 de janeiro
de 2021. Edital completo e demais condições no sítio: www.leilaoinvestment.com.br.

RESUMO. EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE EVENTUAIS
INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS GUARISI DE SÃO PAULO COMERCIO
E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP, CNPJ 08.660.820/0001-11, na pessoa de seu representante
legal, ITALIA FORNACIARI GUARISI, CPF 021.373.788-41, SANDRA GUARISI, CPF 256.049.328-41,
bem como seu cônjuge, se casada for, NU PROPRIETÁRIO: Wilson Monteiro Pinheiro, CPF 036.386.208-
08; dos TERCEIROS INTERESSADOS que anuíram à doação da nua-propriedade: Valéria Guarisi, CPF
174.830.418-62, Reynaldo Guarisi Filho, CPF 036.386.338-96 e sua esposa Elaine Cristina Palhares Guarisi,
CPF 076.271.698-36, Valquíria Guarisi, CPF 246.287.508-58, eventuais cônjuges, se casadas forem, eventuais
sucessores e demais interessados, expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial - Locação
de Imóvel movida por ANGELINA APARECIDA ALEXANDRE, CPF 042.304.168-14, ADRIANE APARECIDA
ALEXANDRE DA FONSECA, CPF 179.595.718-21 E LEANDRO ALEXANDRE, CPF 091.695.058-10,
PROCESSO Nº 0024617-54.2010.8.26.0008. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII
- Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Rubens Pedreiro Lopes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TODOS
QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM E A QUEM INTERESSAR
POSSA, que, com fulcro no artigo 882 do CPC e nos artigos 250 a 280 das NSCGJ, no primeiro dia útil
subsequente ao da publicação do edital, dia 01/03/2021, às 15:00 horas, e com término no dia 04/03/2021, às
15:00 horas, a empresa CHRISTOVÃO GESTÃO E APOIO EMPRESARIAL LTDA., via sistema utilizado e
hospedado na plataforma: WWW.LEILAOINVESTMENT.COM.BR, representada por seus leiloeiros judiciais:
Christovão de Camargo Segui, OAB/SP 91.519 e Luiz Carlos Levoto, inscrito na JUCESP nº 942 levará à
pregão público o bem abaixo descrito e avaliado em R$ 1.402.751,67 (atualizado até novembro/2020), para
venda e arrematação a quem maior lanço oferecer, não sendo aceito lance abaixo do valor da avaliação. Assim,
pelo presente edital ficam os requeridos supracitados, intimados da designação supra, caso não localizados
para intimação pessoal. Fica desde já designado o segundo leilão com início em 04/03/2021 às 15:01 horas
e com término no dia 25/03/2021, às 15:00 horas, para realização de 2ª hasta, caso não haja licitantes na
primeira, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do
valor da avaliação (art. 262 das NSCGJ). As condições de pagamento estão disponíveis no site acima Das
demais disposições: Em caso de arrematação, o crédito do exequente no processo em epígrafe, por sua
natureza “propter rem”, terá preferência sobre os demais, sendo o débito atualizado, acrescido das parcelas
vincendas até a realização da alienação (nos termos do art. 323 do NCPC), sendo o valor apurado com a
alienação insuficiente a diferença será de responsabilidade do arrematante. Demais créditos servirão para
pagamento de débito de IPTU, ressaltando o parágrafo único do art. 130 do CTN, e sucessivamente de
eventual débito trabalhista, sucedido pelo hipotecário, e após, persistindo saldo, este será dos executados e/
ou demais credores. Descrição do bem: nua propriedade pertencente à co-executada Sandra Guarisi e do
exercício do usufruto pertencente à co-executada Itália Fornaciari Guarisi consistente de uma casa na Rua
Cutinguta, 18 – A, antiga Rua Professor José Fernando ou José Fernandes, esquina da Rua José Manoel
da Fonseca ou José Manoel da Fonseca Júnior, no 38º Subdistrito – Vila Matilde, e seu terreno, correspondente
aparte do lote nº 31 da quadra nº 27, da 1ª Secção da Vila Matilde, medindo 16,00 m de frente para a Rua
Cutinguta, antiga Rua José Fernandes, 16,50 m de frente para a Rua José Manoel da Fonseca Júnior, 15,00
m do lado direito de quem dessa rua olha o imóvel, confinando com o prédio nº 223 e 17,50 m do lado esquerdo
de quem da Rua Cutinguta olha o imóvel, confinando com o prédio nº 16 e encerrando a área de 518,00 m²,
matriculado sob o nº 41.248, no 16º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. Contribuinte nº 058.159.0044-
3. DOS ÔNUS: 1) Av-8/41.248: Prenotação nº 468291 de 13/11/2015. Penhora exequenda; 2) Av-9/41.248:
Prenotação nº 472351 de 16/02/2016. Penhora: certidão de 15/02/2016, expedida nos autos da ação Trabalhista
nº de ordem 1179/11, que Júlio Batista da Silva Filho move contra Valquíria Guarisi e Outra, da 50ª Vara do
Trabalho desta Capital, TRT da 2ª Região. 3) Fls. 318 dos autos do processo: Penhora no rosto dos autos
para garantia da Execução de R$ 2.898,38, atualizado até junho/2015. Cumprimento de Sentença, Proc.
0000727-86.2010.8.26.0008, 2ª Vara Cível do Forum Regional do Tatuapé, ajuizada por Ribeirão VIII
Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. X Guarisi Comércio e Locação de Equipamentos Ltda. – EPP e
outro; 4) Fls. 657/659 dos autos do processo: Penhora no rosto dos autos no valor de R$ 11.935,18 (atualizado
até 30/06/2013), referente ao Processo Trabalhista nº 00011795120115020050, figurando como autor Júlio
Batista da Silva em face de Wan Comércio de Equipamentos para Construção Civil Ltda ME e outro; 5) Há
débitos de IPTU – Exercício 2020: R$ 4.089,10. Exercícios Anteriores: 2005 a 2014, 2016 a 2019. Valor total
de dívidas em aberto: R$ 93.133,76 (conforme pesquisa realizada no site da PMSP, aos 02/12/2020, valores
válidos para essa data) Pagamento e recibo de arrematação: O valor do bem arrematado deverá ser depositado
através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada através do Portal de Custas que se encontra
no site do Tribunal de Justiça (www.tjsp.jus.br) no prazo de 24 horas da realização do leilão ou, caso o
interessado tenha interesse em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito até
o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação ou até o início
do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor de no mínimo 60% do valor da avaliação. A proposta
conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance
à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por hipoteca do próprio bem. As propostas
para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as
condições de pagamento do saldo. A comissão do leiloeiro deverá ser depositada também através de depósito
judicial em conta à disposição deste juízo, no prazo de 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão.
Decorrido o prazo sem que o arrematante tenha realizado o depósito, o MM Juízo competente será informado,
para a aplicação das medidas cabíveis. A comissão devida ao gestor será de 5% sobre o valor da arrematação,
paga à vista pelo arrematante, não se incluindo no valor do lanço (886, II do CPC e 266 NSCGJ). A arrematação
será feita mediante pagamento imediato do preço pelo arrematante conforme condições de pagamento acima
indicadas Remição da execução: Os executados podem, antes de alienados os bens, pagar ou remir a
execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários
advocatícios (R$ 481.921,17, atualizado até outubro/2020 - valor da dívida) (art. 826 do CPC). Dúvidas e
esclarecimentos: Com a empresa gestora do leilão eletrônico, endereço – Av. Brigadeiro Luiz Antônio nº 388,
sobreloja S1, Bela Vista, São Paulo – CEP 01318-000, correio eletrônico: levato@leilaoinvestment.com.br.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de fevereiro de 2021. Edital completo e
demais condições no sítio: www.leilaoinvestment.com.br.

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

De conformidade com o que dispõe os art.22 – paragrafo 1º, art.23 Item”A”,”B” e”F”
art.24 - paragrafo 1º, 2º, art.26, art.28 Item “A” e” “B”,art. 29, art.35 Itens “A” e “F”,
art.11, 12e 13 alíneas “A” e “B”, convoco a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA da
Associação Evangélica Beneficente – CNPJ 61.705.877/0001-72, a realizar-se através
da PLATAFORMA ZOOM MEETING, no dia8 de Marçode 2021, ás 17h e segunda
convocação 01(uma) hora após, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO
DIA:a)Aprovação das contas da Diretoria Executiva referente o exercício de
2020b)Nomeação da Comissão de Exame de Contasc)eleição da diretoria executiva e
eleição parcial do conselho consultivo.d) Admissão, exclusão e desligamento de
associados;f) Outros assuntos. São Paulo, 17 de Fevereiro de 2021.

EDEMAR DE SOUZA AMORIM - Presidente em Exercício.

Metropolitan Transports S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/ME n° 62.422.878/0001-72 - NIRE 35300030386.
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Convocamos os Srs. Acionistas da Metropolitan Transports S.A. (“Companhia”) a se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, às 10h, do dia 23 de 
fevereiro de 2021, e em segunda convocação às 11h do mesmo dia, na sede social da Companhia, 
na Avenida Piracema, nº 1061, sala 07, bairro Tamboré, Município de Barueri, Estado de São Paulo, 
para deliberar acerca das seguintes matérias, objeto da ordem do dia: (i) substituição do Diretor 
Presidente e nomeação de novo Diretor; (ii) renovação/recondução do mandato da Diretoria. Barueri, 
15 de fevereiro de 2021. Martha Regina Carratu Alvares de Melo.

CNPJ/ME n° 02.162.471/0001-21 - NIRE 35214167703

Sociedade

 de 2021. .

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados todos os associados do “Grêmio Recreativo e Cultural União
de Vila”,  quites das suas obrigações Estatutárias, para participarem da Assembleia
Geral, a realizar-se no dia 28 de Março de 2021 ás 19:00 horas em primeira chamada
e ás 19:30 horas em segunda e última chamada na Rua Rancheira nº 146 – Jardim
Santo Antônio - São Paulo/SP, para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte Ordem
do Dia:- 1-) Prestação de contas dos exercícios anteriores; 2-) Eleição e posse do
Presidente, Vice-Presidente e membros do Conselho Fiscal; 3-) Assuntos gerais. São
Paulo, 16 de Fevereiro de 2021. Alexandre José da Silva – Presidente.

Acelerados Produtora e Distribuição Audiovisual S.A.
CNPJ/MF nº 21.229.657/0001-03 - NIRE nº 35300471504

Ata de Assembleia Geral Extraordinária - Anúncio de Convocação - Ficam convocados os senhores acionistas da Acelerados Produtora 
e Distribuição Audiovisual S.A. na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Franca, nº 1423, Jardim Paulista, CEP 01422-005 
(“Companhia”), na forma do artigo 294 da Lei n° 6.404/1976, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 26 de fevereiro 
de 2021, às 16:15 horas, na sede da Companhia, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: i. Ratificar a renúncia dos Sr. Carlos Eduardo 
Naufal Ciampolini do seu cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração; ii. eleição do novo Membro Efetivo do Conselho de Administração; 
e iii. reeleição dos Srs. Rubens Gonçalves Barrichello e Gerson Campos de Sousa Filho como Membros Efetivos do Conselho de Administração.  
Os documentos relacionados à matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia encontram-se à disposição dos 
acionistas na sua sede social, nos termos do artigo 135, parágrafo 3° da Lei n° 6.404/1976. São Paulo, 18 de fevereiro de 2021. Conselho de Administração.

Neotv Produção e Comercialização Audiovisual e Serviços Digitais S.A.
CNPJ/MF nº 18.001.581/0001-41 - NIRE nº 35.300.452.411

Ata de Assembleia Geral Extraordinária - Anúncio de Convocação - Ficam convocados os senhores acionistas da Neotv Produção e Comercialização 
de Conteúdo Audiovisual e Serviços Digitais S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Franca, n° 
1.562, Sobreloja, Sala B, Jardim Paulista, CEP 01422-001 (“Companhia”), na forma do artigo 294 da Lei n° 6.404/1976, para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária a ser realizada no dia 26 de fevereiro de 2021, às 16:00 horas, na sede da Companhia, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: i. Ratificar 
a renúncia do Sr. Carlos Eduardo Naufal Ciampolini do seu cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração; ii. eleição do novo Membro Efetivo do 
Conselho de Administração; e iii. reeleição dos Srs. Rafael Arruda Grostein e André Augusto Nadalutti de Barros como Membros Efetivos do Conselho de 
Administração. Os documentos relacionados à matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia encontram-se à disposição 
dos acionistas na sua sede social, nos termos do artigo 135, parágrafo 3° da Lei n° 6.404/1976. São Paulo, 18 de fevereiro de 2021. Conselho de Administração.
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HM1 Empreendimentos e Participações S.A.
NIRE 35.300.450.795 - CNPJ/ME 17.707.220/0001-52

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 16 de Fevereiro de 2021
Data, Hora e Local: Aos 16 (dezesseis) dias do mês de fevereiro de 2021, às 8h00min, na sede social da HM1 Empreendi-
mentos e Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, nº 3729, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-905. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos 
do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores (“Lei das S.A.”), em virtude da 
presença das acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura lançada no “Livro 
de Presença de Acionistas”, arquivado na sede social. Mesa: Presidente: Gisele Ribeiro Benvindo; Secretário: Fábio Roberto 
Benvindo. Ordem do Dia: (i) a redução do capital social para restituição aos acionistas; (ii) a consignação de que o conselho 

termos do artigo 173 da Lei da Sociedade por Ações; (iii) -

valor pelos acionistas; e (iv) sujeita à aprovação das matérias constantes dos itens acima, da ordem do dia, a autorização para 
que a Diretoria da Companhia tome todas as medidas necessárias à efetivação das matérias ora deliberadas. Deliberações:
Após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, as acionistas da Companhia, sem quaisquer restrições e por 
unanimidade, aprovaram: (i) 
173 da Lei da Sociedades por Ações, de R$ 73.395.367,15 (setenta e três milhões, trezentos e noventa e cinco mil, trezentos 
e sessenta e sete reais e quinze centavos) totalmente subscrito e integralizado, para o valor de até R$ 53.395.367,15 (cin-

redução de até R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), a qual poderá ser efetuada de maneira diferida com deliberações 
dos acionistas da Companhia, mediante a restituição de capital aos acionistas da Companhia, proporcionalmente a suas par-
ticipações acionárias e mediante o cancelamento de até 20.000.000 (vinte milhões) de ações representativas do capital social 
da Companhia; (ii) 
portanto, parecer quanto à redução deliberada, nos termos do artigo 173 da Lei da Sociedade por Ações; (iii) Registrar que

da Companhia (“Assembleia de Homologação”). A Assembleia de Homologação poderá cancelar a redução de capital, bem 
como homologar total ou parcialmente a redução de capital ora deliberada (e, em caso de homologação parcial da redução 
de capital, a Assembleia de Homologação poderá inclusive delegar poderes para assembleia subsequente homologar o 
restante da redução de capital) e tomar as demais medidas necessárias para alteração do estatuto social da Companhia; e 
(iv) Autorizar a diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias à efetivação das deliberações ora aprovadas. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata em forma de sumário 
dos fatos ocorridos, nos termos do § 1º do art. 130 da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes 

Mesa: Gisele
Ribeiro Benvindo - Presidente, Fábio Roberto Benvindo - Secretário. Acionistas: HSI High Yield Co-investment II - Fundo 
de Investimento em Participações – Multiestratégia; FLA I – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO N° 0013944-
65.2020.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Central Cível da
Comarca da Capital do Estado de São Paulo, Dr. Sidney da Silva Braga, na forma da
Lei etc. FAZ SABER a(o) LUIZ PINTO TEIXEIRA, CPF/ME nº 527.674.008-97, em local
incerto e não sabido, que por este Juízo tramita uma Ação de Locupletamento Ilícito
em fase de cumprimento de sentença, movida por MOISES GUEDES LIMA, pessoa
física, inscrito na OAB/SP sob nº 357.671, e no CPF/MF sob nº 028.038.987-64, com
escritório nesta Capital de São Paulo, Rua Oscar Freire, nº 2.250, Conjs. 604 a 607,
Pinheiros, CEP 05409-011. Encontrando-se o Executado em local incerto e não sabido
e que na fase de conhecimento a citação ocorreu por edital, nos termos do art. 513, §
2º, inciso IV, do CPC, foi determinada sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo de 20 (vinte dias) do
presente edital, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do
crédito R$ 43.932,46 (referência de 02/10/2020), atualizando o débito até o dia do
pagamento, acrescido de custas, se houver, cumprindo a sua publicação a função do
artigo 257 do CPC, sendo desnecessária qualquer outra providência, já que a própria
publicação única significará a publicidade no Diário de Justiça Eletrônico e na própria
internet. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art.
523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para
que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua impugnação,
observando-se que será tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo
(CPC, artigo 218, § 4º). Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do
CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de
advogado de dez por cento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de
outubro de 2020. 18 e 19/02

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0030960-32.2020.8.26.0100 Classe:
Assunto: Cumprimento de sem ença - Indenização por Dano Material Exequente: Inacio Rodrigues da Silva Executado:
Claudio Luiz e outros Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0030960-32.2020.8.26.0100 (Processo Principal
1082352-96.2017.8.26.0100) O Dr. Guilherme Ferreira da Cruz, Juiz de Direito da 45ª Vara Cível – Foro Central Cível
- São Paulo/SP, na forma da lei, etc. Faz saber que INÁCIO RODRIGUES DA SILVA, RG 3.180.585-1, CPF/MF
612.134.388-53, ajuizou ação de Cumprimento de Sentença da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização
por Danos Materiais e Morais em face de OZNI S. JACINTO ASSESSORIA EMPRESARIAL – EIRELI (ARTCRED
ASSESSORIA EMPRESARIAL), inscrita no CNPJ/MF nº 15.480.193/0001-00, e outros, no valor de R$ 19.731,98
(dezenove mil e setecentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos). Estando o requerido em lugar incerto e não
sabido, foi deferida a intimação por edital para em 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
pagar a quantia certa, sob pena de serem acrescidos honorários advocatícios e multa, ambos de 10% (dez por cento)
sobre o valor do débito em aberto. Se nada for vertido, de imediato se inicia nova quinzena para que o polo executado
querendo, nos próprios autos e independentemente de penhora ou de nova intimação ofereça sua impugnação. Será
o presente edital, por extrato afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 08 de fevereiro de 2021. K-18/02

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0050538-78.2020.8.26.0100 Classe:
Assunto: Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços Exequente: Sesc - Serviço Social do Comércio Executado:
Kadastro Administração e Serviços S/c Ltda EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0050538-
78.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Kadastro Administração e Serviços S/C Ltda.,
inscrita no CNPJ n° 00.581.787/0001-22, que Serviço Social do Comércio - Sesc, Administração Regional no Estado
de São Paulo, distribuiu o presente incidente de Cumprimento de Sentença visando o pagamento do valor exequendo,
no importe de R$ 165.563,85 (outubro/2020). Estando a Executada em lugar incerto e não sabido, nos termos do
artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO POR EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, pague a quantia de R$ 165.563,85 (cento e sessenta e cinco mil quinhentos e sessenta e
três reais e oitenta e cinco centavos), devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento, sob pena de multa
e honorários advocatícios da fase executiva de 10%, nos termo do artigo 523, § 1º do CPC. Fica ciente, ainda, que
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a Executada, 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 01 de dezembro de 2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006296-73.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Helmer Augusto Toqueton Amaral, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER FORTE’S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA (CNPJ/MF sob o nº 71.536.213/0001-80), que
Serviço Social Do Comércio - Sesc, Administração Regional no Estado de São Paulo  lhe ajuizou uma AÇÃO
REGRESSIVA DE COBRANÇA em fase de Cumprimento de Sentença. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL da executada por
edital para que, no prazo processual de 15 (quinze) dias, pague o valor R$ 20.426,95, indicado no demonstrativo
discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que,
transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 3. Não ocorrendo
pagamento voluntário no prazo do artigo 523, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de
honorários de advogado de dez por cento. 4. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze)
dias, independentemente de nova intimação do credora, poderá a parte exequente efetuar pedido de pesquisas
junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, devendo comprovar o prévio recolhimento das taxas previstas
no art. 2º, inc. XI, da Lei Estadual 14.838/12, calculadas por cada diligência a ser efetuada. Para a maior celeridade
processual, o exequente deverá especificar corretamente os seguintes dados do executado: a) nome, firma ou
denominação; e b) CPF/MF ou CNPJ/MF, valor atualizado, acrescido da multa e honorários. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29
de Janeiro de 2021. 18 e 19/02

EDITAL  DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1077781-14.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de

Direito da 34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Adilson Aparecido Rodrigues
Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LIG LAVE LAVANDERIAS LTDA. ME (CNPJ nº 55.706.212/0001-80)

que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LA RESIDENCE PAULISTA, lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA, para receber

a quantia de R$ 5.385,02, referente ao contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. Estando

a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que

no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito. 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 08 de maio de 2020.

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM IMÓVEL, BEM COMO PARA INTIMAÇÃO
DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S):QUANTA CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES S.A, CNPJ 03.560.550/
0001-53, na pessoa de seu representante legal: IVAN GONÇALVES RIBEIRO GUIMARÃES, CPF 022.411.238-
46, eventual(is) sucessor(es)/ocupante(s) do imóvel e demais interessados, expedido no PROCESSO DIGITAL
Nº 1002044-78.2019.8.26.0011, AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ELZA, CNPJ 67.630.657/0001-03. ADITAMENTO EM CORREÇÃO ÀS DATAS
DOS LEILÕES: O 1º Leilão começará em 22/02/2021, às 14h00min e terminará em 25/02/2021, às
14h00min. •O 2º Leilão começará em 25/02/2021, às 14h01min e terminará em 26/03/2021, às 14h00min
E NÃO COMO CONSTOU (encerramento aos 03/03/2021, às 14h00). . Edital completo e demais
condições no sítio: www.leilaoinvestment.com.br.

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o presente
edital virem e interessar possa que, por JAIME MAZZIERI, foi lhe apresentada, para
registro, a escritura de 18 de dezembro de 2020, do 10º Tabelião de Notas desta Capital
(livro 2.741/págs. 313/317), pela qual JOÃO ROBERTO GONÇALVES TEIXEIRA,
brasileiro, economista, portador da cédula de identidade, RG nº 05243221-8-SSP-IFP-
RJ, CPF nº 806.452.757-00, casado sob o regime da comunhão parcial de bens na
vigência da lei 6.515/77, com LIVIA VISNEVSKI TEIXEIRA, brasileira, advogada,
portadora da cédula de Identidade RG nº 25.524.225-6-SSP/SP, CPF nº 269.491.098-
06, residentes e domiciliados nesta Capital, na Avenida Juriti nº 246, apartamento nº
211, Vila Uberabinha, INSTITUIU EM BEM DE FAMÍLIA de acordo com os artigos 1.711
e seguintes do Código Civil Brasileiro, bem como de conformidade com a Lei 6.015/73,
o imóvel consistente em UM APARTAMENTO TIPO nº 151, localizado no 12º pavimento
ou 15º andar do Edifício Palazzo Montalcino, situado na Rua Inhambú nº 07, no 24º
Subdistrito – Indianópolis, 14ª Circunscrição Imobiliária desta Capital, com as áreas:
cobertas edificadas – privativa de 516,150m, comum de 329,059m², (incluído o direito
do uso de 7 vagas indeterminadas na garagem com auxilio de manobrista e 1 deposito
individual e indeterminado, localizados nos subsolos), total de 845,209m², descobertas
– privativa de 7,980m², comum de 82,473m², a área total de 935,662m², fração ideal
de 3,8100% no terreno e nas partes comuns do edifício. Perfeitamente registrado sob
o n° 08 na matrícula n° 204.215, em data de 01 de dezembro de 2020. Pelo presente
edital, fica avisado a quem se julgar prejudicado, que deverá dentro do prazo de 30
(trinta) dias, contados da data da publicação deste, na imprensa local, reclamar contra
a aludida instituição, por escrito, perante o Oficial deste Registro Imobiliário, à Rua
Jundiaí n° 50, 7° andar, das 9 às 16 horas. São Paulo, 08 de fevereiro de 2021.

16, 17 e 18/02

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1045523-82.2018.8.26.0100 (U-611) 
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,réus ausentes,incertos,desconhecidos, 
eventuais interessados,bem como seus cônjuges,se casados forem,herdeiros e/ou sucessores,que Rute da Cruz ajuizou(ram) 
ação de USUCAPIÃO,visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Manuel Álvares Passos,no.55, Jardim Cidade 
Pirituba, Bairro Pirituba, São Paulo, SP., com área de 132,72m², contribuinte n° 125.076.0037-2., 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.   [17,18] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011306-70.2019.8.26.0005 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São 
Paulo, Dr(a). PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a IRACI 
BORBA LOURENCO, Brasileira, RG 20177104, CPF 135.494.848-36, 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, visando à rescisão do contrato firmado entre as partes, 
desconstituir o vínculo jurídico, compensar os valores pagos com o período em que o mutuário re-
sidiu no imóvel bem como a reintegração na posse do imóvel localizado à Av Oito, nº 01 P:04 B:B 
AP:02B Itaim Paulista São Paulo - SP CEP 08131-310. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de janeiro de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1069382-69.2014.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 37ª Vara Cível, do Foro Cível Central, Estado de São Paulo, Dr(a). ADRIANA CARDOSO
DOS REIS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER  a ANDRÉ LUIZ GOMES, Brasileiro, Gerente, RG 18696350,
CPF 106.419.278-51, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Unificada Paulista de
Ensino Renovado Objetivo – Supero Ltda., objetivando a cobrança de R$ 52.166,92 (março/2014), oriunda do
inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2010. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais)
e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se
de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia,
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de fevereiro de 2021. 18 e 19.02

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1036399-10.2020.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia
Carneiro Calbucci Renaux, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Renato Andrade da Costa, CPF 441.058.678-
57, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Banco Itaucard
S.A, relativa ao veículo marca Chevrolet, modelo Onix Lollapalooza 1.0, cor laranja, ano 2014, placa OZB6071,
chassi 9BGKB48B0EG357606, apreendido em 11.09.2020, haja vista o inadimplemento da cédula de crédito nº
30410-145381588 (R$ 31.347,18 julho/2020). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, após o decurso do prazo de
20 dias deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de janeiro de 2021. 18 e 19.02

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0047906-79.2020.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Est ado de São Paulo, Dr(a). Adriana Sachsida
Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Thomaz Mello Jarussi, CPF 678.867.798-00, que por este Juízo
tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec
Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO  por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 114.060,62 (setembro/2020), devidamente atualizada,
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos,
do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 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 25 de novembro de 2020. 18 e 19.02

Edital de citação - 20 dias. Processo nº 1016903-31.2016.8.26.0100. A MM. Juíza de Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, 
Estado de São Paulo, Dra. Mariana de Souza Neves Salinas, na forma da Lei, etc. Faz saber a Morumbi Motor Comercio de Autos S/A, 
CNPJ. 60.969.144/0001-82 que lhe foi proposta uma ação Execução de Título Extrajudicial (Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária) 
por parte de Banco Daycoval S/A, alegando em síntese: Em junho/2015, a partes firmaram um Instrumento de Confissão de Dívida, 
pactuando como garantia o Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Bem Móvel: 1) Veículo Hyundai I30 2.0, Chassi 
KMHDC5IEBAU246158, ano/modelo 2010/2010, placa EQG1103; 2). Veículo VW Crosfox 1.6, Chassi 9BWAL45Z9F4062806, Renavam 
16065715, ano/modelo 2015/2015; 3) Veículo VW Up Move, Chassi 9BWAG4128FT582997, Renavam 00151222, ano/modelo 2015/2015, 
placa T582997; 4) Veículo VW Up Take, Chassi 9BWAG412XFT583035, ano/modelo 2015/2015, placa T583035; 5) Veículo VW T ake Up, 
Chassi 9BWAG4126FT586563, Renavam 15122504, ano/modelo 2015/2015, placa T586563; 6) Veículo VW Novo Fox, Chassi 
9BWAB45Z3F4056907, ano modelo 2015/2015; 7) Veículo VW Saveiro 1.6, Chassi 9BWKB05U3BP005305, Renavam 204764955, 
ano/modelo: 2010/2011, placa EMQ9121; 8) Veículo VW Bora, Chassi 3VWSL49M9AM039405, Renavam 255298803, ano/modelo 
2010/2010, placa EMR9795; 9) Veículo VW Saveiro Titan, Chassi 9BWEB05W78P071587, Renavam 940844834, ano/modelo 2007/2008, 
placa DZI9833. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada as suas 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, apresentem 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. 

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 1ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 6º andar - salas nº 607/609 - Centro - CEP 01501-900 - Fone:
2171-6065 - São Paulo-SP - E-mail:  sp1cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO -
Prazode 20 dias - Processo nº 1065946-68.2015.8.26.0100. O MM. Juiz de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr.
CHRISTOPHER ALEXANDER ROISIN, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
ROUHANA NADIM CAMILOS (CPF 217.679.728-06), que BANCO ITAUCARD S.A.
lhe move ação de BUSCA E APREENSÃO tendo por objeto o veículo I, mod. LR
Freelander 2 HSE 16, ano/mod. 2007/2007, cor verde, placas EAU 5748, chassi
SALFA24A78H073930, Renavam 953.175.766, com a consolidação da proprie-
dade plena do bem no patrimônio do autor, o qual foi adquirido pelo réu nos
termos do contrato com alienação fiduciária em garantia de nº 30410-394524482,
de 16/11/2009, face ao não pagamento das parcelas. Estando a ré em lugar
ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 05 dias,
PAGUE a INTEGRALIDADE da DÍVIDA ou CONTESTE o feito no prazo de 15
dias, ambos após os 20 dias supra, sob pena de presumirem-se verdadeiros os
fatos alegados e ciente de que não havendo manifestação lhe será nomeado
CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidadede São Paulo, aos 10 de fevereiro de 2021.

18   e  19/02
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Esporte
Jornal O DIA SP

7ª etapa Open terá retornos de
Maria Elisa e Maria Clara

PÁGINA 6 QUINTA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2021

(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.

Circuito Brasileiro

Maria Clara jogou ao lado da irmã Carol Solberg em novembro
de 2019

Maria Elisa (RJ) é campeã do
Circuito Mundial, bicampeã do
Circuito Brasileiro e disputou as
Olimpíadas de Londres 2012.
Maria Clara (RJ) é campeã mun-
dial sub-21, vice-campeã do
Circuito Mundial e duas vezes
vice-campeã brasileira. Sem
jogar oficialmente desde no-
vembro de 2019, na etapa de
Ribeirão Preto (SP), as duas
estarão de volta ao Circuito
Brasileiro na sétima etapa Open
feminina da temporada 20/21.
A competição começa nesta
quinta-feira (18), com a dispu-
ta do qualifying, no Centro de
Desenvolvimento de Voleibol
(CDV), em Saquarema (RJ).

Maria Clara volta a jogar já
nesta quinta-feira. Ao lado de
Juliana Simões (PR), ela dis-
puta o qualifying, onde 28 du-
plas se enfrentam em partidas
eliminatórias pelas oito vagas
ainda disponíveis na chave
principal.

“Estou muito animada de
estar de volta ao Circuito e de
estrear com a Juliana nessa pri-
meira etapa. É qualifying, então
todo jogo conta para a gente. Mas
é bom também porque eu estou

voltando, precisando ganhar rit-
mo, então vai ser bacana. Não
estou pensando em nenhuma coi-
sa além de me divertir de novo
em quadra, que é o que sempre
busquei, que é o que mais gosto
de fazer: jogar vibrando, jogar
pensando no ponto a ponto e bo-
tar em prática o que a gente trei-
nou. Eu sei que a gente ainda tem
um caminho grande pela frente,
só tem um mês que estou de vol-
ta depois de mais de um ano pa-
rada, então não estou com pres-
sa de nada. Só estou querendo
mesmo é botar o pé lá na areia,
sentir prazer de estar lá dentro de
novo e me divertir bastante”, afir-
mou Maria Clara.

Como ainda preserva parte da
pontuação que tinha antes da
gravidez, como previsto por
regulamento, Maria Elisa tem
vaga garantida na chave princi-
pal e entra em quadra apenas na
sexta-feira (19). Seis meses e
meio depois do nascimento do
filho Lucca, ela vai reeditar a
dupla com Talita (AL), com
quem jogou de 2009 a 2012,
incluindo um título do Circui-
to Brasileiro, um bronze no
Campeonato Mundial e a parti-

cipação nos Jogos Olímpicos de
Londres.

“Eu não estou ansiosa não.
Estou empolgada, mas com mui-
to pé no chão. Meu objetivo
principal  é  o  Campeonato
Mundial, e eu estou melhoran-
do como atleta a cada dia. Mi-
nha equipe tem tido muita pa-
ciência com meu retorno e
isso tem feito a diferença.
Este respeito pelo que eu pre-
ciso tem me deixado feliz em

todos os treinos. Talita passou
por este processo, então ela
entende minhas dificuldades.
Vamos construir uma nova his-
tória juntas e estou muito em-
polgada com o desafio”, afir-
mou Maria Elisa.

Assim como acontece desde
a quarta etapa, a chave principal
terá a presença de 24 duplas di-
vididas em seis grupos com qua-
tro parcerias cada. Serão 16 des-
tas classificadas de forma direta

em razão do ranking, e mais oito
vindas do qualifying. Todos os
jogos serão transmitidos. Os fãs
poderão acompanhar cada con-
fronto por meio do site
voleidepraiatv.cbv.com.br, na
fanpage da Confederação Brasi-
leira de Voleibol (CBV) no Fa-
cebook, no aplicativo da CBV, e,
a partir das semifinais, no sába-
do (23), exclusivamente nos ca-
nais SporTV.

Além de Maria Elisa/Talita
(RJ/AL), a lista das 16 parcerias
já garantidas na chave principal
inclui as duplas olímpicas Ága-
tha/Duda (PR/SE) e Ana Patricia/
Rebecca (MG/CE), além de Bár-
bara Seixas/Carol Solberg (RJ),
Josi/Juliana (SC/CE), Tainá/Vic-
toria (SE/MS), Elize Maia/Thâ-
mela (ES), Andressa/Vitória (PB/
RJ), Érica Freitas/Thati (MG/
PB), Taiana/Hegê (CE), Aline/
Neide (SC/AL), Verena/Ângela
(CE/DF), Carol Horta/Cacá Ri-
cha (CE/RJ), Val/Vivian (RJ/PA),
Rafaela/Jéssica (PA) e Solange/
Fabrine (DF/BA).

Na quinta-feira, qualifying
define os últimos classificados

O primeiro dia de competi-
ção será reservado à fase de clas-
sificação, o qualifying, com 28
duplas com menor pontuação no

ranking. Nesta parte do torneio
as duplas jogam em sistema de
eliminatória simples e as oito
vencedoras na última rodada se
classificam. As partidas come-
çam às 8h e todas contarão com
transmissão ao vivo nos canais
oficiais da CBV.

Além de Juliana Simões/Ma-
ria Clara (PR/RJ), as duplas ins-
critas neste qualifying são: Ana
Luiza/Tory (SC/CE), Andrezza/
Rosimeire Lima (AM/AL), Iza-
bel/Teresa (PA/DF), Talita Si-
monetti/Victoria Strehl (CE/
RS), Flávia Moura/Bárbara Fer-
reira (RJ), Lucília/Alana (SP),
Thainara/Sandressa (RN/AL),
Rupia/Carol Goerl (MG/RS),
Dany Neves/Thais (MS/RJ),
Beatriz/Maria Fernanda (RJ),
Carolina Ferraris/Giulia Gávio
(RJ), Carol Cavalheiro/Mylena
(PR/RJ), Fernanda/Mayara
(BA/PR), Fran/Alê (SE/MG),
Mariana Abdalla/Maina (RJ/
BA), Ana/Caroline (SP), Ked-
ma/Cypreste (SP/ES), Thais/
Maria (ES/MG), Melissa/Cris
(SP), Carol Ferreira/Debora
Lisa (SP), Indiara/Livia (BA),
Manu/Welly (RJ/SP), Jaqueline/
Carol (BA/PE), Nayanny/Josy
(MA), Pam/Camila (ES/SP),
Manu/Renatinha (RJ/MS) e He-
lena/Lari (SC).
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Infelizmente, em virtude
dos protocolos contra o Covid-
19, a primeira etapa da tempo-
rada de 2021 da Copa Joy Che-
vrolet (Chevrolet, Goodyear,
YPF Lubrificantes, Hiper Frei-
os, Pro Tune, Impacto Amorte-
cedores, BR7 Marketing e do
Portal High Speed Brazil) aca-
bou sendo adiada, bem como
todo o Campeonato Paulista de
Automobilismo.

Agora, de olho na disputa
que acontecerá no dia 6 de mar-
ço, em Interlagos, a equipe Al-
pie trará novidades nos carros
da categoria. A primeira novi-
dade é a nova sonda lambda, que
agora será de cinco vias, me-
lhorando a mistura de combus-
tível dos carros da Copa Joy
Chevrolet, que busca ampliar o
desempenho da categoria.

Novos pneus fornecidos
pela Goodyear com medidas
mais baixas também serão utili-
zados durante a temporada deste
ano. Além disso todos os carros
passaram por uma revisão minu-
ciosa da equipe buscando acer-
tos, evolução e visando a segu-
rança dos pilotos que estão na
disputa da categoria em 2021.

Emerson Piedade, um dos
idealizadores da categoria,
mostra sua satisfação com todo
o trabalho que a equipe Alpie
para a temporada deste ano.
“Estamos bem felizes! Os car-
ros já estão prontos para as dis-
putas deste ano, todos com os
novos kits de sondas lambdas,
que visam melhorar a qualida-
de da mistura de combustível

Copa Joy Chevrolet se
prepara para abertura da

temporada 2021

dos carros e consequentemen-
te seu desempenho.”

“Os pneus novos já foram
instalados em todos os carros.
Agora todos os compostos se-
rão com as medidas 195/55 aro
15, ou seja, mais baixos que os
utilizados na temporada passa-
da, tudo isso buscando melho-
rar o desempenho e acerto dos
pilotos. Vale destacar que to-
dos nossos carros passaram
por uma revisão. Com isso
nosso objetivo é minimizar
qualquer problema mecânico,
elétrico ou de qualquer outro
sistema que o carro possa
apresentar.”

Quando questionado sobre
o adiamento da primeira etapa,
Emerson foi enfático em dizer
a equipe Alpie já vinha se prepa-
rando para essa possibilidade.
“Tivemos esse problema com a
primeira data da temporada, mas
já estávamos preparados para
isso, ainda mais em virtude da
pandemia. Estávamos com a
ideia de cinco etapas, mas vamos
desenvolver o campeonato com
as quatro etapas que a FASP pos-
suí no seu calendário e vamos
buscar possibilidades de viabi-
lizar a quinta data deste ano.”

A primeira etapa da tempo-
rada de 2021 da Copa Joy Che-
vrolet que conta com o apoio
da  Chevrolet, Goodyear, YPF
Lubrificantes, Hiper Freios,
Pro Tune, Impacto Amortece-
dores, BR7 Marketing e do
Portal High Speed Brazil está
marcada para o dia 6 de mar-
ço, em Interlagos, São Paulo.
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Superliga Banco do Brasil 20/21

Vôlei Renata recebe Azulim/Gabarito/
Uberlândia nesta quinta-feira

Azulim/Gabarito/Uberlândia jogará em casa

Vôlei Renata (SP) e Azulim/
Gabarito/Uberlândia (MG) se
enfrentam nesta quinta-feira (18)
em jogo atrasado pela sexta ro-
dada do returno da Superliga Ban-
co do Brasil masculina de vôlei
2020/2021. A competição está
na oitava rodada, mas este duelo
ficou atrasado por causa de ca-
sos de COVID-19. Com todos

recuperados, as equipes se en-
frentam às 19h com transmissão
do SporTV 2.

O time paulista é o quarto
colocado na tabela, com 35 pon-
tos, enquanto a equipe mineira
ocupa a sétima colocação, com
24. Para o confronto de amanhã,
um experiente oposto de um
lado, e um jovem do outro. Quin-

ze anos de diferença entre os ca-
riocas Leandro Vissotto, de 37
anos, do Vôlei Renata, e Daniel
Bala, de 22, do Azulim/Gabari-
to/Uberlândia. O mais experien-
te é o sétimo maior pontuador do
campeonato, enquanto o mais
jovem é o 11º.

Números que adiantam que a
partida de amanhã tem tudo para
ser importante para os dois ti-
mes. Segundo Vissotto, o jogo
será fundamental para que o Vô-
lei Renata recupere o ritmo que
estava antes de enfrentar proble-
mas com o elenco.

“Chegamos de uns problemas
como COVID-19 e algumas pe-
quenas lesões, que acontecem
durante a temporada, mas que
quebram um pouco o ritmo do
time. Até a pausa do fim do
ano, estávamos jogando em al-
tíssimo nível e agora temos
que buscar no treinamento para
voltar a esse ritmo e elevar o
nível de jogo. Amanhã é mais
uma etapa importante. Sabe-
mos que dependemos somen-

te do nosso time para manter
a posição, não queremos per-
der ponto até o final e, acima de
tudo, temos como objetivo che-
gar no nosso melhor lá no playo-
ff”, disse Leandro Vissotto.

Do outro lado, Daniel Bala
demonstra entusiasmo em en-
frentar um adversário forte e, ao
mesmo tempo, a possibilidade de
aprendizado diante de um joga-
dor da sua mesma posição com
tanta experiência.

“O Vissotto é um oposto com
muitos títulos e que tem muito a
agregar. Principalmente para os
atletas mais jovens que conse-
guem ter um espelho, olhar as
suas ações e pegar algumas ori-
entações. Trato esse confronto
de uma forma muito positiva.
Enfrentar não só o Vissotto, mas
toda a equipe do Vôlei Renata,
que é muito qualificada é uma
chance de aprender. E aprender
é sempre bom. Creio que vai ser
uma partida muito boa para os
dois times e bonita para o públi-
co”, disse Daniel.
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Kart

Temporada 2021 de João Pedro Orban
começa neste fim de semana

A primeira etapa da compe-
tição acontece no Kartódromo
de Interlagos, em São Paulo,
com treinos na quarta-feira
(17). A programação segue até
esta sexta-feira (19). O kartó-
dromo será palco das dez pro-
vas válidas neste ano pelo cam-
peonato, a serem disputadas
até o mês de dezembro. 

Esta será a primeira tempo-
rada do paulista na categoria
Graduados A. Em 2020, Orban
foi terceiro lugar na Copa São
Paulo pela Graduados B, além
de ter encerrado na terceira
posição na mesma categoria
no 55º Campeonato Brasilei-
ro de Kart, disputado no Spe-
ed Park, em Birigui (SP). “Ti-
vemos resultados extrema-
mente proveitosos no último
ano, em especial no Brasilei-

Maurão. Orban ainda confir-
mou que vai usar novamente o
chassis da Tony Kart e moto-
res a cargo da Mittag Motores.
“Acredito que formamos um
conjunto entre equipe, chas-
sis e motor muito competiti-
vos em 2020. Nosso projeto
é manter a mesma estrutura
na nova categoria para chegar
ainda mais longe em 2021”, fi-
nalizou.

A programação da primeira
etapa da Copa São Paulo Light
de Kart prevê quatro treinos li-
vres, na quarta (17) e quinta-
feira (18), às 14h e 16h em
cada dia, respectivamente. A
tomada de tempos acontece na
sexta-feira (19), às 12h15. As
baterias iniciam às 13h25 da
sexta, pela própria categoria
Graduados.

ro que é muito equilibrado”,
avaliou João Pedro. “Foi meu
segundo Top3 consecutiv o
em um brasileiro e isso serve
de motivação para fazer um
bom trabalho em 2021”, con-
tinuou.

Para conquistar resultados
ainda melhores do que no últi-
mo ano, o jovem competidor
vai apostar na continuidade:
sua equipe será novamente a
Mauro Competições, do pre-
parador Altamir Mauro Dias, o
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