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Brinquedo importado sobe e dá
espaço para produção nacional
Em meio a dificuldades para trazer matérias-primas, setor aproveita e deve crescer 14% neste ano
■ As dificuldades para im-
portar matérias-primas,
que afetam negativamen-
te diversos setores da eco-
nomiabrasileira, acabaram
sendo umpropulsor para a
indústria nacional de brin-
quedos. Diante de prazos
longos e fretes nas alturas,
as fábricas locais consegui-
ram avançar sobre os im-
portados e já respondem
por quase três quartos do
que chega ao comércio. A
quedanasimportaçõesnes-
te ano, segundo a Abrinq
(Associação dos Fabrican-
tes de Brinquedos), chega
a 49% na comparação com
o período pré-pandemia.
Em fevereiro de 2020,

quando a transmissão do
coronavírus jácausavamor-
tes e problemas logísticos
na Ásia, os brinquedos im-
portados respondiam por
48% do mercado no Brasil.
Hoje, essaparcelaéde27%.
Os outros 73% são atendi-
dos por fábricas nacionais.
Synésio Batista, presi-

dente da Abrinq, diz que o
resultado veio de combi-
nação de estratégias, mas
também das dificuldades
emtergarantiadeentrega,
mesmocomosfretesmarí-
timos em patamares altos.
Os reajustes, em relação

aos meses que antecede-
ram a pandemia, passam
de 200%. As rotas também
estãomais longas, fazendo
com que o intervalo entre
a compra e a entrega au-
mente. “Nossos 400 fabri-
cantes brasileiros estavam

preparadosparaatenderes-
se mercado. Tínhamos ca-
pacidade ociosa”, diz Syné-
sio. “Em 2020, apresenta-
mos cerca de 1.375 produ-
tos novos e serão 1.500 em
2021. Tivemos quase três
brinquedos novos por dia.”
A indústria nacional de

brinquedos já cresceu, em
2021,21%,segundoaAbrinq,
e a participação de merca-
do avançou 12%. De cerca
de 100mil bonecas produ-
zidaspordia,em2019,as fá-
bricasproduzemhojecerca
de200mil. “Emabril emaio
havia certo desespero na
indústria, com a pandemia
que não acabava, números
[decasosemortes]quenão
melhoravam.”
A partir de julho, porém,

segundo o dirigente, lojis-
tas perceberam que havia
chance de os importados
não chegarema tempopa-
raoDiadaCriança,dataque
respondepor cerca de 40%
das vendas anuais.
“Vendemos muito bem

da fábrica para a loja. Se
o mesmo comportamento
se confirmar do varejo pa-
ra o consumidor, teremos
um crescimento de 14% e a

Fábrica de brinquedos da Elka Plásticos, emSão Paulo; com capacidade ociosa, as 400 fabricantes de brinquedos
do país conseguiramdar conta do aumento da demanda dos produtos nomercado interno Eduardo Knapp/FolhaPress

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINTECT/SP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE-
LÉGRAFOS E SIMILARES DE SÃO PAULO, REGIÃO DA GRANDE SÃO PAULO E ZONA POSTAL DE SO-
ROCABA, entidade sindical classista de primeiro grau, com registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e
Emprego concedido mediante despacho publicado no DOU do dia 22/03/1990, Seção I, p. 5.587 - Processo nº
24000.001812/90, inscrita no CNPJ sob nº 56.315.997/0001-23, com sede na Rua Canuto do Val, nº 169, Santa
Cecília, São Paulo/SP - CEP: 01224-040, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os
trabalhadores e trabalhadoras da base territorial do SINTECT- SP, para participarem da Assembleia Geral Extraor-
dinária, que será realizada no dia 07 de Outubro de 2021, às 19h00, em primeira Convocação e às 19h30 na
segunda e última convocação, com qualquer número de presentes, que será realizada em plataforma digital provi-
denciada pelo sindicato, na modalidade telepresencial e digital (assembleia virtual/on- line), cujos links de acesso,
bem como todo o procedimento (passo a passo) para participação, estarão disponíveis no site oficial do sindicato,
redes sociais e informativos da entidade, para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia: a) ratificação
da proposta de Acordo Coletivo de Trabalho devidamente entregue à ECT, através da Pauta de Reivindicações
2021-2022; b) Análise da proposta apresentada pela direção da ECT/ Campanha Salarial e do Dissídio Coletivo de
Greve ajuizado pela ECT (TST-DCG-1001174-70.2021.5.00.0000); c) autorização/ratificação para ajuizamento de
dissídio coletivo de natureza econômica contra a ECT pela FINDECT e SINTECT/ SP, ambas entidades formularem
e proporem reconvenção, bem como outorgar poderes para realizar acordo; d) outros assuntos de interesse da
categoria. São Paulo, 01 de Outubro de 2021. Elias Cesário de Brito Junior - Presidente.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À
INSTALAÇÃO DAAGÊNCIA DA CAIXA,

HEITOR PENTEADO/SP, EM SÃO PAULO, SP
A Caixa Econômica Federal torna público sua pesquisa de mercado para compor estudos
quanto à viabilidade na locação de imóvel pronto, em obra ou a construir, localizado na Rua
Heitor Penteado, nº 500 – Vila Madalena à Rua Heitor Penteado, nº 1.600 – Vila Madalena –
São Paulo/SP. O imóvel deve possuir documentação regularizada junto aos órgãos públicos,
ter idade aparente de até 10 anos, possuir área de aproximadamente 650m², com pé direito
mínimo de 3,5m, preferencialmente em um único pavimento (térreo), com vão interno livre de
colunas e possuir testadamínima de 20m. Deverá possuir sanitários e área de estacionamento,
conforme exigências da Prefeitura local. No caso de imóvel a construir, a construção deverá
obedecer a todas as normas e legislação aplicáveis. Os interessados devem encaminhar
carta de manifestação de interesse na possível locação e indicação do imóvel, contendo:
1) Endereço completo do imóvel, área construída em m² e dados para contato do imóvel,
assinada; 2) Registro Geral de Imóveis (RGI) em nome do proponente; 3) Fotos do imóvel;
4) Planta baixa com área (se houver). Os documentos devem ser enviados através do e-mail
ceogi04@caixa.gov.br (tamanho máximo 10Mb) e os documentos originais entregues no
endereço: Rua das Marrecas, no20 – 12oAndar – Torre 3 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP
20.031-120 ou em qualquer Agência da CAIXA, destinado à CEOGI. Esclarecemos que a
pesquisa de mercado ficará aberta ao recebimento das ofertas de imóveis até que se torne
público o seu encerramento.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

EDITAL - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - SINTHORESBAR - SINDICATO DOS
TRABALHADORES NO COMÉRCIO HOTELEIRO E SIMILARES DE BARRETOS E REGIÃO.,
entidade sindical inscrita no CNPJ sob o nº 01.115.919/0001-93, com sede à Rua 20, Número:
2443, Fortaleza, Barretos/SP, CEP: 14.783-242, convoca os associados quites com os cofres
da entidade para reunirem-se em assembleia geral extraordinária, que será instalada em sua sede
social, Rua 20, Número: 2443, Fortaleza, Barretos/SP, no dia 14 de outubro de 2021 às 10h00, para
discutir e votar a seguinte pauta: 1) redação da ata da assembleia anterior; 2) discussão e votação
sobre ratificação (ou não) da decisão do Presidente da FETRHOTEL SP MS (a que o Sindicato é
filiado) conjuntamente com o Presidente da FECHSESP para a extinção de todos os processos
judiciais existentes entre si, extensivo a todo e qualquer processo judicial existente contra quaisquer
dos sindicatos de base sejam ou não seus filiados, evitando-se, assim, considerável dispêndio
financeiro; 3) discussão e votação sobre autorização para participar do rateio para liquidação de
eventuais dívidas que possam eventualmente superar o patrimônio da FECHESP; 4) discussão e
votação de re-ratificação da filiação à FETRHOTEL SP MS e consequente rateio no repasse da
contribuição sindical. Não sendo atingido o quórum estatutário na primeira convocação, a assembleia
será instalada no mesmo dia, em segunda convocação e com qualquer número de presentes, às 11
horas, no mesmo local. Ivair Jose de Oliveira - Presidente.
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SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE OSASCO, REGIÃO E VALE DO RIBEIRA
– (SINDVIGILÂNCIA OSASCO, REGIÃO E VALE DO RIBEIRA) –, com sede na Avenida Marechal Rondon, 519 – Centro – CEP:
06093-015, inscrito no CNPJ sob o nº 60.550.068/0001-76, telefone (11) 3699-3060.EDITALDECONVOCAÇÃOPARAASSEMBLEIA
GERALEXTRAORDINÁRIADACATEGORIA PROFISSIONAL –CAMPANHASALARIAL E SUSTENTAÇÃOFINANCEIRA –Data
base: 1º de janeiro de 2022. Ficam convocados todos os trabalhadores da categoria profissional representados pelo SINDVIGILÂNCIA
OSASCO, REGIÃO E VALE DO RIBEIRA, ou seja, todos aqueles que que estejam em atividade nos municípios de: Apiaí, Barra do Tur-
vo, Cajati, Cananéia, Carapicuíba, Eldorado, Iguape, Ilha Cumprida, Iporanga, Itapevi, Jacupiranga, Jandira, Juquiá, Juquitiba, Miracatu,
Osasco, Pariquera-Açu, Registro, Ribeira, Santana de Parnaíba, São Lourenço da Serra, São Miguel Arcanjo, Sete Barras, Taboão da
Serra e Tapiraí – SP, SINDICALIZADOS OU NÃO, empregados em vigilância, segurança privada e guarda patrimonial, para participação
em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada nos seguintes dias e endereços: Osasco – 15 de Outubro de 2021 (sexta-feira),
às 17h00, em primeira convocação e, em segunda e última convocação, às 18h00, independente de quórum, na sede do Sindicato na
Avenida Marechal Rondon, nº 519 – Centro – CEP: 06093-015 – Osasco/SP. Santana de Parnaíba – 15 de Outubro de 2021 (sexta-
-feira), às 10 horas em primeira convocação e, em segunda e última convocação às 11 horas, na subsede do Sindicato instalada na Rua
XV de Novembro, nº 189 – CEP: 06501-145 – Santana de Parnaíba/SP. Registro – 16 de Outubro de 2021 (sábado), às 10 horas em
primeira convocação e, em segunda e última convocação às 11 horas, na subsede do Sindicato, instalada na Av. Jonas Banks Leite, nº
420, 2º andar – Sala 35 (Shopping Registro) – CEP: 11900-000 – Registro/SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 01) defla-
gração da campanha salarial da categoria da data base de 1º de janeiro de 2022; 02) aprovação da pauta de reivindicações econômicas
e sociais para a próxima data base, com manutenção das conquistas existentes e autorização para o Sindicato integrar as negociações
em pauta única e firmar convenções e acordos coletivos, com outorga de tais poderes à Federação Estadual com os mesmos objetivos;
03) autorizar a promoção de mediação, arbitragem ou dissídio coletivo, na forma da lei, no caso de malograrem as negociações com
os Sindicatos Econômicos e/ou partes legitimamente interessadas e outorga de tais poderes à FETRAVESP com os mesmos objetivos;
04) aprovação, caso necessária, da greve geral ou parcial na categoria e de outras formas lícitas de manifestação e reivindicação, e
autorização para interposição de dissídio de greve quando a diretoria do sindicato entender conveniente no curso das negociações, sem
necessidade de convocação de nova assembleia, e outorga de tais poderes à FETRAVESP com os mesmos objetivos; 05) manuten-
ção da assembleia geral da categoria, permitindo-se a continuidade da participação ativa dos trabalhadores representados, em caráter
permanente, até a finalização do processo; 06) aprovação da forma de sustentação financeira da Entidade Sindical a partir de 1º de
Janeiro de 2022, abrangendo todos os trabalhadores beneficiários da norma coletiva, SINDICALIZADOS OU NÃO, com estipulação dos
valores, percentuais, periodicidade, forma de incidência e de recolhimento/repasse das contribuições pelas empresas; e autorização das
medidas judiciais e extrajudiciais eventualmente necessárias ao seu efetivo recebimento, assim como aprovação da forma de eventual
oposição individual ao desconto das contribuições perante o Sindicato, bem como dos efeitos decorrentes da referida oposição, tudo
em conformidade com o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC nº 71/2016, firmado com o Ministério Público do
Trabalho de Osasco. 07) Autorização e conferência de poderes ao SINDVIGILÂNCIA OSASCO, REGIÃO E VALE DO RIBEIRA, para
firmar acordos coletivos específicos por empresa e/ou em postos específicos de trabalho, em benefício dos trabalhadores, no curso da
vigência da Convenção Coletiva de Trabalho. Para o ingresso no recinto e participação na Assembleia, os interessados deverão neces-
sariamente comprovar o vínculo empregatício atual na Categoria Profissional na base de representação do Sindicato dos Empregados
em Empresas de Segurança e Vigilância de Osasco, Região e Vale do Ribeira (SINDVIGILÂNCIA OSASCO). Caso não seja obtido o
quórum necessário em primeira convocação, a Assembleia será realizada nos mesmos dias e locais, em segunda convocação, com o
número de interessados presentes. Osasco/SP, 4 de outubro de 2021. Jueste Nunes da Silva – Presidente.

Imperdível! Confira e Aproveite!
FORMAS DE PAGAMENTO: À VISTA COM 3% DE DESCONTO OU PARCELADO

EM ATÉ 3 VEZES SEM JUROS, COM SINAL DE 30% conforme edital.

Em: AL, BA, MS, PA, PB e RN
LEILÃO DE 07 Prédios Comerciais (Ex-Agências) em:

Leiloeiro Oficial: Eduardo Consentino- JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi-preposto em exercício).

SOMENTE ONLINE

LEILÃO DE IMÓVEIS

DIA: 20 de Outubro de 2021 às 14:00 horas

Mais informações: (11) 4083-2575 ouwww.biasileiloes.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Pelo presente Edital, o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS DO PAPEL, PAPELÃO, CORTIÇA DE GUARULHOS COM BASE EM ARUJÁ E
ITAQUAQUECETUBA - SP, por seu Presidente infra-assinado convoca os Trabalhadores da empresa
PRO CONVERT CONVERTEDORA DE PAPEIS LTDA, sito a Av. Tower Automotive, 300 - Galpão 1
a 3 - Portão 1 - Bairro Laranja Azeda 110 - Arujá / SP, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINARIA, a ser realizada no pátio da empresa, no dia 05 de outubro de 2021 as 13:00
horas. Para deliberarem a seguinte ORDEM DO DIA: Leitura, discussão e aprovação ou não sobre
Acordo para Redução de Jornada de Trabalho e Salario, a votação será feita por Escrutino Secreto.
Para que as decisões tomadas na Assembleia tenham validade é necessário o comparecimento da
maioria dos empregados que trabalham nessa empresa. Guarulhos, 01 de outubro de 2021. Eduardo
Henrique Neves - Presidente.
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EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 21 de outubro de 2021, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 03 de novembro de 2021, às 14h30min *. (*horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente
EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará novamente a PÚBLICO LEILÃO cumprindo as exigências legais, conforme as datas redesignadas de modo PRESENCIAL E
ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos
termos da Cédula de Crédito Bancário, datada em 09/02/2015 e aditivos contratuais datados de 28/09/2015 e 15/12/2017, cujo Emitente é ARMOR COMÉRCIO DE CAPAS PARA
CELULARES LTDA., CNPJ/MF sob nº 08.253.115/0001-08, proprietário THIAGO ANTUNES, CPF/MF sob nº 281.628.728-92; e seus garantidores GWI JEONG KIM, inscrito no
CPF/MF sob nº 042.811.238-22, e sua mulher YOO KYUNG CHU KIM, inscrita no CPF/MF sob nº 795.393.195-87, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo
igual ou superior a R$ 628.603,16 (Seiscentos e Vinte e Oito Mil Seiscentos e Três Reais e Dezesseis Centavos - atualizados conforme disposições contratuais), o imóvel constituído
pelo “Apartamento nº 1.810, Tipo A, com área útil de 41,44300m², área comum (inclusive 01 vaga indeterminada na garagem) de 45,02405m², e área total de 86,467050m², no
‘’Edifício Double Tree Park’’, situado à Rua Loureiro da Cruz, nº 35, Aclimação, São Paulo/SP, melhor descrito na matrícula nº 97.048 do 16º Oficial de Registro de Imóveis de
São Paulo/SP”. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o
SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 562.708,86 (Quinhentos e Sessenta e Oito Mil Setecentos e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos
- nos termos do art. 27, §2º da Lei 9514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se
cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais
condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 - (12380_Gas_1507-07).
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