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São Paulo anuncia ampliação de
testes da fase 3 da vacina CoronaVac

Resgates superam investimentos no
Tesouro Direto em R$ 1,14 bilhão
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IBGE: 3,4 milhões estavam afastados
do trabalho no início setembro
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A população ocupada entre
30 de agosto a 5 de setembro
foi estimada em 82,3 milhões,
desse total, 4,2% ou cerca de
3,4 milhões estavam afastados
do trabalho devido ao
distanciamento social. No pe-
ríodo anterior tinha sido 4,4%
ou 3,6 milhões de pessoas e
bem abaixo da primeira sema-
na da pesquisa, de 3 a 9 de
maio quando era 19,8%, quan-
do eram 16,6 milhões. Os da-
dos fazem parte da Pnad
Covid19 semanal foram divul-
gados na sexta-feira, (25) pelo
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

A pesquisa mostrou estabi-

lidade em diversos aspectos. A
população ocupada e não afasta-
da do trabalho foi estimada em
76,8 milhões de pessoas na se-
mana anterior eram 76,1 milhões).
No entanto, representa aumento
frente a semana de 3 a 9 de maio
(63,9 milhões). Entre essas pes-
soas, 8,3 milhões ou 10,8% tra-
balhavam remotamente.

A pesquisa indicou que o con-
tingente é estável frente a sema-
na anterior quando o total de pes-
soas era 8,3 milhões e o
percentual 10,9%. Já em relação
à semana de 3 a 9 de maio hou-
ve estabilidade em números ab-
solutos (8,6 milhões) e queda no
percentual (13,4%).    Página 3AGU cobra na Justiça

R$ 893 milhões de
desmatadores da Amazônia

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,54
Venda:       5,54

Turismo
Compra:   5,45
Venda:       5,71

Compra:   6,44
Venda:       6,45

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

32º C

16º C

Sábado: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

30º C

13º C

Domingo: Dia de
sol, com nevoeiro ao
amanhecer. As nu-
vens aumentam no
decorrer da tarde.

Manhã Tarde Noite

35º C

19º C

Segunda: Sol com
aumento de nuvens
ao longo do dia. À
noite ocorrem pan-
cadas de chuva.

China diz
que OMS

aprovou uso
emergencial

de vacina
contra

coronavírus
A Organização Mundial da

Saúde (OMS) disse à China que
apoia e compreende que o país
inicie a administração de vaci-
nas contra coronavírus experi-
mentais enquanto os testes clí-
nicos ainda estão em andamen-
to, disse uma autoridade de saú-
de chinesa na sexta-feira (25).

A China fez contato com a
OMS no final de junho e lançou
seu programa emergencial em
julho, de acordo com Zheng
Zhongwei, autoridade da Comis-
são Nacional de Saúde do país.

Centenas de milhares de
trabalhadores essenciais e ou-
tros grupos limitados de pes-
soas que se consideram corre-
rem risco alto de infecção re-
ceberam a vacina, embora sua
eficácia e segurança ainda não
tenham sido plenamente esta-
belecidas, já que os testes clí-
nicos de estágio avançado es-
tão incompletos.

“No final de junho, o Conse-
lho de Estado da China aprovou o
plano de um programa de uso
emergencial de vacina contra co-
ronavírus”, disse Zheng em uma
coletiva de imprensa.  Página 3

Esporte

A Confederação Brasileira
de Atletismo (CBAt), após reu-
nião de seu Conselho de Admi-
nistração, divulgou na sexta-
feira (25) o calendário oficial
atualizado para 2020, visando
o retorno das competições a
nível nacional após a pandemia
da COVID-19.

O Campeonato Brasileiro
Caixa de Atletismo Sub-20, que

CBAt define datas dos
Campeonatos Brasileiros

Caixa em 2020
estava marcado para Cuiabá
(MT), será realizado de 6 a 8
de novembro, em São Paulo.
A pista reformada do Centro
Olímpico de Treinamento e
Pesquisa (COTP), no Ibirapu-
era, também receberá o Bra-
sileiro Caixa Sub-23, de 23 a
25 de outubro, e o Brasileiro
Caixa Sub-18, de 20 a 22 de
novembro.                Página 7

Osasco São Cristóvão Saúde
enfrenta o Pinheiros por segunda

vitória no Paulista 2020

Karine no ataque
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Depois da estreia com o pé
direito, o Osasco São Cristóvão
Saúde vai em busca da segunda
vitória no Campeonato Paulista
2020. A equipe comandada pelo

técnico Luizomar enfrenta o
Pinheiros neste sábado (26),
a partir das 18h, no ginásio
Henrique Villaboim, em São
Paulo (SP).                 Página 7

Mundial de Motovelocidade
retorna a Espanha

neste final de semana
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Morbidelli mais uma vez forte nos treinos

O Mundial de Motovelo-
cidade - Motogp, deixa a Itá-
lia e retorna à Espanha nes-
se final de semana com o
Grande Prêmio de Barcelo-
na. Quem apareceu pelo pa-
ddock foi o campeão Marc
Márquez, mas “apenas” para
se reunir com a equipe e dar
força aos pilotos Honda.
Numa entrevista Marc disse
que esse está sendo um Mun-
dial muito estranho dando a
impressão que ninguém quer
ganhá-lo, referindo-se à in-
consistência dos resultados
até o momento.       Página 7

Mitsubishi Cup abre a
21ª temporada em
Mogi Guaçu (SP)

Um ano atípico, cheio de obs-
táculos e com muitos desafios. É
neste cenário que a temporada
2021 da Mitsubishi Cup, rali cross
country da Mitsubishi começará
nesse próximo final de semana, no
Autódromo Velocitta, em Mogi
Guaçu, interior de São Paulo.

Ao todo, 30 veículos divididos
em quarto categorias – L200 Tri-
ton Sport R, L200 Triton Sport RS,
L200 Triton ER, ASX RS e ASX RS
Pró – percorrerão o desafiador cir-
cuito de cerca de 30 quilômetros
com diversos desafios pela região
do Autódromo.                 Página 7
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A Advocacia-Geral  da
União (AGU) informou na sex-
ta-feira, (25) que foram ajui-
zadas neste mês 27 ações na
Justiça para cobrar R$ 893
milhões de pessoas acusadas
de desmatamento na Amazônia
Legal. Segundo o órgão, o va-

lor corresponde ao montante
que deve ser reparado pelos
danos ambientais causados em
cerca de 35 mil hectares de
floresta.

Os desmatamentos irregu-
lares ocorreram em municípi-
os do Amazonas (Lábrea, Nova

Aripuanã e Manicoré), Rondô-
nia (Alto Paraíso e Machadinho
D´Oeste), Pará (Ulianópolis,
Marabá e São Feliz do Xingú ),
Mato Grosso (Nova Maringá,
Santa Cruz do Xingú, São Felix
do Araguaia e Peixoto de Aze-
vedo) e em Mucajaí (RR).

Segundo a AGU, em cerca
de um ano, foram solicitados
pelo órgão na Justiça a repara-
ção de 95 mil hectares da Ama-
zônia, que totalizam R$ 2,2 bi-
lhões em indenizações. No pe-
ríodo, além das 27 ações pro-
tocoladas em setembro, o ór-
gão também ajuizou mais 45
ações, no valor de R$ 1,3 bi-
lhões. Cerca de R$ 570 mi-
lhões foram bloqueados dos
acusados.

A atuação da AGU ocorre
por meio de uma força-tarefa de
procuradores e advogados da
União para garantir o ressarci-
mento dos danos ambientais na
Amazônia. (Agência Brasil)

Página 5

Página 2

Direitos políticos de
mulheres: Brasil é o 9º entre

11 países, diz ONU

SP subsidia compra de
computador para professor

da rede estadual

Lei prorroga incentivo
 fiscal para exportadores

durante pandemia

Levantamento realizado
pelo Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento
(PNUD) e pela ONU Mulheres
sobre direitos políticos das
mulheres coloca o Brasil em 9º
lugar entre 11 países da Améri-
ca Latina. Os dados fazem par-
te do projeto Atenea, analisa 40
indicadores categorizados em

oito dimensões relacionadas ao
tema e, a partir desses dados,
calcula o Índice de Paridade
Política (IPP).

Segundo o documento, o país
está entre os piores indicadores da
América Latina no que diz respei-
to aos direitos políticos das mu-
lheres e à paridade política entre
homens e mulheres.       Página 4
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Anunciada ampliação de testes
da fase 3 da vacina CoronaVac

Lembre sempre de lavar as mãos

Após aprovação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), o governo de São Pau-
lo vai ampliar de nove mil para
13 mil o número de voluntários
que serão testados com a vacina
chinesa contra o novo coronaví-
rus (covid-19), a CoronaVac.
Mais quatro centros de pesqui-
sa, das cidades de Barretos (SP),
Pelotas (RS), Cuiabá (MT) e
Campo Grande (MS), vão passar
a realizar os testes de fase 3 da
vacina.

A vacina está sendo desenvol-
vida pela farmacêutica chinesa
Sinovac em parceria com o Ins-
tituto Butantan. A expectativa é
de que a fase 3 de testes em hu-
manos possa começar a apresen-
tar resultados já na segunda quin-
zena de outubro. Se essa fase de

testes comprovar a eficácia da
vacina, o governo de São Paulo
espera ser possível iniciar a va-
cinação de moradores do esta-
do em dezembro deste ano, de-
pendendo de autorização da An-
visa.

A fabricante da CoronaVac
iniciou sua fase 3 de testes no
Brasil em julho. Os testes já vi-
nham sendo realizados em nove
mil voluntários, todos da área da
saúde, de 12 centros de pesqui-
sas de São Paulo, Brasília, Rio
de Janeiro, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul e Paraná. Caso os
testes comprovem a eficácia da
vacina, ela precisará de uma
aprovação da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa)
antes de ser disponibilizada para
vacinação no Brasil.

Perfil dos voluntários
O perfil dos voluntários que

poderão se candidatar ao estudo
nestes quatro centros de pesqui-
sa permanece praticamente o
mesmo. São profissionais da
área da saúde que estejam traba-
lhando no atendimento a pacien-
tes com a covid-19. A diferença
é que agora poderão se candida-
tar pessoas que já tiveram infec-
ção prévia pelo coronavírus.

Outra mudança é que, até en-
tão, os estudos não permitiam a
participação de voluntários com
mais de 60 anos. Agora, esse gru-
po de pessoas poderá se candi-
datar. As restrições permanecem
para mulheres grávidas e para
pessoas que apresentem doen-
ças instáveis ou que precisem de
medicações que alterem a res-

posta imune.
A vacina
A vacina é inativada, ou seja,

contém apenas fragmentos do
vírus inativos. Com a aplicação
da dose, o sistema imunológico
passaria a produzir anticorpos
contra o agente causador da co-
vid-19. No teste, metade das
pessoas receberão a vacina e
metade receberá placebo, subs-
tância inócua. Os voluntários
não saberão o que vão receber.
A vacina está sendo aplicada em
duas doses.

Estudos de fases 1 e 2 da va-
cina, feitos na China, revelaram
esta semana que ela é segura. Os
testes de fase 3 vão comprovar
se a vacina é eficaz, ou seja, se
ela protege contra o novo coro-
navírus. (Agência Brasil)

Sensu  testará professores
 e alunos da rede municipal

O prefeito de São Paulo,
Bruno Covas, disse na sexta-fei-
ra, (25) que vai realizar um Cen-
so da Educação antes de decidir
sobre a volta às aulas na cidade
de São Paulo. As aulas da rede
municipal estão suspensas des-
de março deste ano, por causa da
pandemia do novo coronavírus.

Até este momento, a prefei-
tura só liberou aulas presenciais,
a partir de 7 de outubro, para alu-
nos do Ensino Superior ou para
atividades extracurriculares do
ensino infantil, fundamental e
médio.

Segundo o prefeito, o Cen-
so não é como os inquéritos so-
rológicos, que são feitos por
amostragem. Dessa vez, serão tes-
tados todos os professores e to-
dos os alunos da rede municipal
de Educação. “A ideia é definir e
estabelecer dados que possam ori-
entar a prefeitura, saber quem está
imune e organizar o retorno às
aulas da forma mais segura pos-
sível”, disse o prefeito.

O Censo será feito por meio
de testes sorológicos, que iden-
tificam a presença de anticor-
pos, ou seja, identificam casos

passados de infecção pelo vírus.
“São testes sorológicos para
poder verificar como está a pre-
valência do coronavírus em to-
dos os alunos da rede municipal
e nos profissionais da educa-
ção”, disse o prefeito.

Ao todo, segundo ele, serão
testadas 777 mil pessoas. Des-
se total, 675 mil são estudantes
acima de quatro anos de idade e
102 mil são profissionais da
área, entre professores e demais
funcionários das escolas. A ex-
pectativa da prefeitura é de rea-
lizar todos esses testes entre 30

e 40 dias. A prefeitura disse que
ainda estuda ainda como irá fa-
zer testes nas crianças menores
de três anos.

A primeira fase desse censo
terá início na próxima quinta-
feira (1º) envolvendo 181 mil
pessoas: 93 mil profissionais
com até 60 anos de idade, 45 mil
alunos do nono ano do Ensino
Fundamental, 41 mil do tercei-
ro ano do Fundamental e 2,4 mil
do Ensino Médio. Os resultados
dessa primeira fase devem sair
em meados de outubro. (Agên-
cia Brasil)

SP subsidia compra de computador
para professor da rede estadual

O governo de São Paulo vai
subsidiar a compra de computa-
dores de 161 mil professores e
coordenadores pedagógicos que
trabalham na rede estadual de
educação de São Paulo.

Por meio do programa Pro-
fessor Conectado, lançado na
sexta-feira, (25), a Secretaria
Estadual da Educação vai pagar
o subsídio parcelado de até R$
2 mil para os professores, des-
de que sejam atendidos alguns
critérios que serão ainda publi-
cados em Diário Oficial do mu-

nicípio em outubro. Segundo o
governo paulista, o docente vai
receber, em sua conta bancária,
a transferência de 24 parcelas no
valor de R$ 83. Caso esse pro-
fessor decida comprar um equi-
pamento de valor superior a R$
2 mil, ele vai precisar arcar com
o custo extra.

A adesão à iniciativa será a
partir de novembro e, nesta etapa
do programa, serão priorizados
os professores em sala de aula e
professor coordenador pedagógi-
co, concursados e temporários

O investimento do governo
paulista para a compra de com-
putadores será de R$ 322 mi-
lhões ao longo de dois anos. O
objetivo é incentivar o uso da
tecnologia como ferramenta pe-
dagógica. “O programa Profes-
sor Conectado vai fortalecer o
processo do ensino híbrido, por
conta da pandemia e da suspen-
são das aulas presenciais, apri-
morando a qualidade do ensino
aos nossos estudantes”, disse
Rossieli Soares, secretário es-
tadual da Educação.

Pagamento de bônus
Além do programa para com-

pra de computadores, o governo
paulista anunciou hoje o pagamen-
to de R$ 352 milhões em bônus
para 166 mil servidores que atu-
am em 4.166 escolas da rede es-
tadual. O benefício é calculado a
partir das notas do Índice de De-
senvolvimento da Educação de São
Paulo (Idesp) de 2019.

Segundo o governo, o valor
médio do bônus é superior a R$
2 mil e o pagamento ocorre em
parcela única. (Agência Brasil)

São Paulo registra 34,8 mil óbitos
 e 964,9 mil casos de coronavírus

Na sexta-feira (25), o Esta-
do de São Paulo registra 34.877
óbitos e 964.921 casos confir-
mados do novo coronavírus. En-
tre o total de casos diagnostica-
dos de COVID-19, 822.453 pes-
soas estão recuperadas, sendo
que 105.439 foram internadas e
tiveram alta hospitalar.

As taxas de ocupação dos lei-
tos de UTI são de 45,3% na
Grande São Paulo e 46,3% no
Estado. O número de pacientes
internados é de 8.471, sendo
4.799 em enfermaria e 3.672
em unidades de terapia inten-
siva, conforme dados das 10h
de sexta (25).

Na sexta-feira, os 645 mu-
nicípios têm pelo menos uma

pessoa infectada, sendo 566
com um ou mais óbitos. A rela-
ção de casos e óbitos confirma-
dos por cidade pode ser consul-
tada em:
www.saopaulo.sp.gov.br/corona-
virus.

Entre as vítimas fatais estão
20.157 homens e 14.720 mulhe-
res. Os óbitos continuam con-
centrados em pacientes com 60
anos ou mais, totalizando 76,2%
das mortes.

Observando faixas etárias,
nota-se que a mortalidade é mai-
or entre 70 e 79 anos (8.943),
seguida pelas faixas de 60 a 69
anos (8.182) e 80 e 89 anos
(7.123). Entre as demais faixas
estão os: menores de 10 anos

(40), 10 a 19 anos (64), 20 a 29
anos (294), 30 a 39 anos (993),
40 a 49 anos (2.306), 50 a 59
anos (4.599) e maiores de 90
anos (2.333).

Os principais fatores de ris-
co associados à mortalidade são
cardiopatia (59,6% dos óbitos),
diabetes mellitus (43,2%), do-
enças neurológicas (10,9%) e
renal (9,6%), pneumopatia
(8,3%). Outros fatores identifi-
cados são obesidade (7,8%),
imunodepressão (5,6%), asma
(3%), doenças hepáticas (2,1%)
e hematológica (1,8%), Síndro-
me de Down (0,5%), puerpério
(0,1%) e gestação (0,1%). Es-
ses fatores de risco foram iden-
tificados em 27.977 pessoas

que faleceram por COVID-19
(80,2%).

Entre as pessoas que já tive-
ram confirmação para o novo
coronavírus estão 450.005 ho-
mens e 508.807 mulheres. Não
consta informação de sexo para
6.109 casos.

A faixa etária que mais con-
centra casos é a de 30 a 39 anos
(227.931), seguida pela faixa de
40 a 49 (200.214). As demais
faixas são: menores de 10 anos
(23.501), 10 a 19 (45.196), 20
a 29 (162.256), 50 a 59
(145.356), 60 a 69 (87.780), 70
a 79 (44.656), 80 a 89 (21.332)
e maiores de 90 (6.187). Não
consta faixa etária para outros
512 casos.
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Educação pagou mais de R$ 350 milhões
de bônus para 166 mil servidores

O Governo de São Paulo pa-
gou na sexta-feira (25) cerca de
R$ 350 milhões em bônus para
166 mil servidores da Secreta-
ria da Educação do Estado. O
benefício é calculado a partir das
notas do Índice de Desenvolvi-
mento da Educação de São Pau-
lo (Idesp) de 2019.

Os beneficiados atuam em
4.166 escolas que cumpriram
alguma parte da meta 2019. O
valor médio do bônus é superi-
or a R$ 2 mil. O pagamento
ocorre em parcela única.

“É um justo reconhecimen-
to aos professores, diretores,
agentes de organização e todos
os profissionais da Educação que
levaram o estado de São Paulo a
liderar novamente o ranking na-
cional do Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica”, res-
saltou o Governador João Doria,
durante coletiva de imprensa re-
alizada nesta sexta-feira (25) no
Palácio dos Bandeirantes.

Entre o total de servidores
que serão contemplados, 129
mil são professores de ensino

Fundamental e Médio. Além de-
les, diretores, agentes de orga-
nização e equipes técnicas das
escolas e órgãos centrais tam-
bém têm direito ao bônus.

“Nesta sexta-feira é liberado
o bônus 2019 aos professores e
a todos os profissionais que al-
cançaram as metas: nossos dire-
tores, agentes de organização
escolar, supervisores. É a valo-
rização dos nossos profissionais
da educação, com foco na apren-
dizagem, reconhecendo aqueles
que avançaram”, destacou o se-

cretário da Educação, Rossieli
Soares.

Para chegar ao valor indivi-
dual, a Secretaria considera se a
unidade avançou, atingiu ou su-
perou a meta estipulada para o
período. Os servidores precisam
ainda ter trabalhado, no mínimo,
em dois terços do ano letivo.

Escolas que superaram suas
metas terão um adicional de até
20% da Bonificação por Resul-
tados. Quando a meta não é atin-
gida, é calculado o avanço pro-
porcional da escola.

M Í D I A S
Jornalista desde 1990, Cesar Neto  vem publicando esta co-

luna diária de política na imprensa (São Paulo - Brasil) desde
1993. Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi se tor-
nando referência da liberdade possível. No Twitter, @CesarNe-
toReal ... Email cesar@cesarneto.com

+
CÂMARA (SP)
Vereadora Rute Costa (ex-PSD do Kassab agora no PSDB do

prefeito Bruno Covas) esclarece que está candidata a reeleição,
mas sem esquecer  os ensinamentos de Jesus - ela que é filha do
pastor José Wellington (histórico presidente nacional da Assem-
bleia de Deus - ministério Belém)

+
PREFEITURA (SP)
Ex-governador Marcio França (dono do PSB paulista) não tá

preocupado com pesquisas nas quais está em empate técnico com
Boulos (PSOL tendo a ex-prefeita - pelo PT - Erundina). Ele sen-
te nas ruas que não só tá a frente como pode atropelar quem esti-
ver liderando ou em 2º lugar

+
ASSEMBLEIA (SP)
Irmã da vereadora Rute Costa (ex-PSD no PSDB), a deputada

Marta Costa (PSD) lembra que pra Deus nada é impossível. Se
for missão ela ajudar a eleger Andrea Mattarazzo (PSDB do ex-
prefeito paulistano Kassab) pra prefeitura paulistana 2020, é o
que vai acontecer. Simples assim

+
GOVERNO (SP)
São tantas as coletivas comandadas por João Doria (dono do

PSDB ‘liberal de centro’) em relação a pandemia do vírus mutan-
te Corona (Covid 19), que a partir do anúncio de que vai rolar a
vacina chinesa - em parceria com o Butantã - nenhuma pergunta
tira a elegância das suas falas

+
CONGRESSO (BR)
Deputada federal Joice tá cada vez mais agressiva nas respos-

tas que dá aos meios e veículos de comunicação. Não porque não
possa até subir nas pesquisas a partir do horário eleitoral (rádio e
tv), mas por não ter entendido que ninguém consegue ser
candidato(a) de si mesmo(a)

+
PRESIDÊNCIA
Jair Bolsonaro tá espiritualmente mais acompanhado que nun-

ca. Por isso, ainda que tivesse sofrido uma cirurgia em hospital
de menor prestígio que o Einstein (em São Paulo), por uma equi-
pe que não tivesse médicos famosos, ainda assim ele sobrevive-
ria a mais esta cirurgia (na bexiga) ...

+
(REPÚBLICA)
... Basta lembrar que quem atuou pra salvar sua vida foram

médicos comuns de uma Santa Casa em Juiz de Fora (MG), quan-
do tomou uma facada mortal na campanha Presidencial 2018.
Bolsonaro pode e deve cumprir suas missões, permitidas por
DEUS e que serão julgada por Jesus

+
PARTIDOS
No PSC, do virtual ex-governador Witzel (sendo literalmente

Impedido pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), parece
não haver outra saída pro deputado federal - por São Paulo - Gil-
berto Nascimento, a não ser pastorear as ovelhas verdadeiramen-
te cristãs da legenda ...

+
POLÍTICOS
... No PSB, do ex-governador Marcio França (dono paulista),

o vereador Camilo Cristófaro aposta tudo na ida do seu candidato
à prefeitura ao 2º turno e no Presidente Bolsonaro apoiando a
candidatura “de quem será o maior prefeito que a cidade de São
Paulo terá, após Jânio Quadros”



IBGE: 3,4 milhões estavam afastados
do trabalho no início setembro
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Lembre sempre de lavar as mãos

China diz que OMS
aprovou uso emergencial

de vacina contra
coronavírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse à China que
apoia e compreende que o país inicie a administração de vacinas
contra coronavírus experimentais enquanto os testes clínicos
ainda estão em andamento, disse uma autoridade de saúde chine-
sa na sexta-feira (25).

A China fez contato com a OMS no final de junho e lançou
seu programa emergencial em julho, de acordo com Zheng Zhon-
gwei, autoridade da Comissão Nacional de Saúde do país.

Centenas de milhares de trabalhadores essenciais e outros
grupos limitados de pessoas que se consideram correrem risco
alto de infecção receberam a vacina, embora sua eficácia e segu-
rança ainda não tenham sido plenamente estabelecidas, já que os
testes clínicos de estágio avançado estão incompletos.

“No final de junho, o Conselho de Estado da China aprovou o
plano de um programa de uso emergencial de vacina contra co-
ronavírus”, disse Zheng em uma coletiva de imprensa.

“Após a aprovação, em 29 de junho, fizemos contato com os
representantes relevantes do escritório da OMS na China e obti-
vemos apoio e compreensão da OMS”, disse.

O representante da OMS na China não respondeu de imedia-
to a um pedido de comentário.

A cientista-chefe da agência, Soumya Swaminathan, disse em
Genebra neste mês que autoridades reguladoras nacionais po-
dem aprovar o uso de produtos médicos em suas próprias juris-
dições na situação atual de emergência, mas descreveu a medida
como uma “solução temporária”.

A solução de longo prazo está na conclusão dos testes de
estágio avançado, disse a autoridade da OMS. (Agência Brasil)

Cães são usados para
detectar coronavírus

em aeroporto
na Finlândia

Cães treinados para detectar o novo coronavírus começaram
a farejar alguns passageiros no aeroporto de Helsinque-Vanda
nesta semana, em um projeto piloto utilizado conjuntamente com
exames convencionais.

A eficiência dos cães não foi comprovada em estudos cientí-
ficos comparativos, por isso os passageiros que se oferecem
para ser testados e são suspeitos de portar o vírus são instruídos
a também fazer um exame de coleta para confirmar o resultado.

Uma equipe de 15 cães e dez instrutores está sendo treinada
para o trabalho na Finlândia por voluntários patrocinados por uma
clínica veterinária particular. Entre eles está Kossi, um cão de
resgate espanhol que foi treinado como cão farejador no país e
que já trabalhou na detecção de câncer.

“O que vimos em nossa pesquisa é que os cães encontram a
doença cinco dias antes de os pacientes terem quaisquer sinto-
mas clínicos”, disse Anna Hielm-Bjorkman, professora adjunta
da Universidade de Helsinque, especializada em pesquisa clínica
de animais acompanhantes.

“Eles são muito bons nisso. Chegamos perto de uma sensibi-
lidade de 100%”, disse ela, referindo-se à capacidade dos cães
para detectar casos do novo coronavírus.

No exame canino, um passageiro passa uma gaze no pescoço
e a coloca em uma lata, que depois é entregue em outra sala para
que um cão a fareje e ofereça um resultado imediato.

Alguns meses atrás, autoridades dos Emirados Árabes Uni-
dos adotaram um exame canino semelhante no Aeroporto Inter-
nacional de Dubai, usando cães policiais. (Agência Brasil)

Portugal amplia
medidas até meados

de outubro para
combater covid-19
Portugal ampliou as medidas para conter a pandemia do

novo coronavírus no mínimo até meados de outubro, anun-
ciou o governo na quinta-feira (24), no momento em que um
aumento do número de casos diários continua a preocupar
autoridades.

No dia 15 de setembro, todo o país foi submetido a um
estado de contingência que vigorará até 14 de outubro, o que
significa que as reuniões continuam a ser limitadas a dez pes-
soas, e os estabelecimentos comerciais precisam fechar en-
tre as 20h e as 23h.

Portugal, que já registrou 71.156 casos até agora, foi elogia-
do inicialmente por sua reação à pandemia. Agora os casos vol-
taram a subir, e a autoridade de saúde relatou 802 casos na quar-
ta-feira (23), um dos piores dias desde o início da pandemia.

“O número de casos vem crescendo há cerca de cinco se-
manas”, disse a titular da Presidência do Conselho de Minis-
tros, Mariana Vieira da Silva, em entrevista coletiva, acrescen-
tando que o governo reavaliará a situação em duas semanas.

O governo também decidiu ampliar a proibição de festi-
vais e eventos semelhantes até o fim do ano.

O aumentos dos casos do novo coronavírus em Portugal,
uma nação de pouco mais de 10 milhões de habitantes, levou
vários países europeus a estabelecer restrições de viagem e
alertas que prejudicam a economia, dependente do turismo.

Ainda nessa quinta-feira, a Alemanha acrescentou a gran-
de Lisboa, que concentra a maioria dos casos de covid-19, a
uma lista de destinos para os quais desaconselhou viagens.
(Agência Brasil)

A população ocupada entre
30 de agosto a 5 de setembro foi
estimada em 82,3 milhões, des-
se total, 4,2% ou cerca de 3,4
milhões estavam afastados do
trabalho devido ao distanciamen-
to social. No período anterior
tinha sido 4,4% ou 3,6 milhões
de pessoas e bem abaixo da pri-
meira semana da pesquisa, de 3
a 9 de maio quando era 19,8%,
quando eram 16,6 milhões. Os
dados fazem parte da Pnad Co-
vid19 semanal foram divulgados
na sexta-feira, (25) pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

A pesquisa mostrou estabili-
dade em diversos aspectos. A po-
pulação ocupada e não afastada do
trabalho foi estimada em 76,8
milhões de pessoas na semana
anterior eram 76,1 milhões). No
entanto, representa aumento fren-
te a semana de 3 a 9 de maio (63,9
milhões). Entre essas pessoas, 8,3
milhões ou 10,8% trabalhavam
remotamente.

A pesquisa indicou que o
contingente é estável frente a
semana anterior quando o to-
tal de pessoas era 8,3 milhões
e o percentual 10,9%. Já em
relação à semana de 3 a 9 de
maio houve estabilidade em
números absolutos (8,6 mi-
lhões) e queda no percentual
(13,4%). O nível de ocupação
(48,3%) foi mais um que ficou
estável frente a semana anteri-
or (48,3%), mas, neste caso,
houve recuo em relação à sema-
na de 3 a 9 de maio (49,4%).

A população desocupada nes-
se período ficou em 13,0 mi-
lhões de pessoas, o que signifi-

ca estabilidade na comparação
com a semana anterior, quando
registrou 13,7 milhões de pesso-
as, mas representou alta em rela-
ção à semana de 3 a 9 de maio.
Lá eram 9,8 milhões de pessoas.
Com o resultado, a taxa de deso-
cupação também ficou estável
(13,7%) de 30 de agosto a 5 de
setembro se comparada à sema-
na anterior (14,3%) e, novamen-
te, elevação frente a primeira
semana de maio (10,5%).

A população ocupada foi es-
timada em 82,3 milhões na se-
mana de 30 de agosto a 5 de se-
tembro e ficou estável também
em relação à semana anterior
(82,2 milhões de pessoas), mas
houve queda na comparação ao
período de 3 a 9 de maio (83,9
milhões de pessoas).

“Desde meados de junho há
uma recuperação no total de pes-
soas ocupadas, depois da forte
queda de início de maio até me-
ados de julho. Essa recuperação
recente vem se dando, especial-
mente, entre trabalhadores in-
formais os trabalhadores por
conta própria, que foram os mais
atingidos no início da pande-
mia”, observou a coordenadora
da pesquisa, Maria Lúcia Vieira.

A taxa de informalidade apro-
ximada (34,6%) foi pouco aci-
ma da semana anterior (34,0%)
e menor do que a registrada en-
tre 3 e 9 de maio (35,7%).

Força de trabalho
A população fora da força de

trabalho, a que não estava traba-
lhando nem procurava por traba-
lho era de 75,0 milhões de pes-
soas, mantendo a estabilidade se

comparado ao período semana
anterior (74,4 milhões) e, tam-
bém, frente à semana de 3 a 9 de
maio (76,2 milhões). Entre es-
sas pessoas, cerca de 27,3 mi-
lhões (ou 36,4% da população
fora da força de trabalho), dis-
seram que gostariam de traba-
lhar. Isso representa estabilida-
de ante a semana anterior (26,7
milhões ou 35,8%) e à semana
de 3 a 9 de maio (27,1 milhões
ou 35,5%).

A pandemia ou a falta de uma
ocupação na localidade em que
moravam foram os motivos para
cerca de 17,1 milhões de pes-
soas fora da força que gostari-
am de trabalhar e não procura-
ram trabalho. Conforme a pes-
quisa, elas correspondiam a
22,8% das pessoas fora da for-
ça. Essa foi mais uma estabili-
dade registrada na comparação
com a semana anterior (16,8
milhões ou 22,6%), mas dimi-
nuiu frente a semana de 3 a 9 de
maio (19,1 milhões ou 25,1%).

Isolamento
De acordo com a pesquisa,

cerca de 86,4 milhões de pes-
soas ficaram em casa e só saí-
ram por necessidade básica na
primeira semana de setembro,
isso corresponde a 40,9% da
população. O resultado é de
queda ante a semana anterior
(88,6 milhões ou 41,9% da
população). Já os que ficaram
rigorosamente isolados
(17,7% ou 37,3 milhões) caiu
em relação à semana anterior
(18,4% ou 38,9 milhões). O
contingente dos que não fize-
ram restrição (2,8% ou 5,9

milhões) subiu na comparação
à semana anterior (2,4% ou 5,0
milhões). O número dos que re-
duziram contato mas continua-
ram saindo de casa e/ou receben-
do visitas (80,7 milhões ou
38,2%) teve alta em relação ao
período anterior (77,1 milhões
ou 36,5%).

“Esse comportamento da
população reflete a flexibiliza-
ção das medidas de distancia-
mento social, com a retomada
das atividades econômicas. A
maioria da população, contudo,
ainda está tomando alguma me-
dida contra a Covid-19, mesmo
que menos restritiva”, contou
Maria Lúcia Vieira.

Estudantes
Entre 30 de agosto a 5 de

setembro, 7,3 milhões não tive-
ram atividades escolares entre os
46,0 milhões de estudantes do
país de 6 a 29 anos, que frequen-
tavam escolas ou universidades.
Não houve muita mudança em
relação à semana anterior (7,2
milhões ou 15,8% dos estudan-
tes), mas caiu em relação à se-
mana de 28 de junho a 4 de ju-
lho (9,0 milhões ou 20,0% dos
estudantes).

Já nos 38,0 milhões de estu-
dantes que tiveram atividades
escolares na primeira semana de
setembro, 25,0 milhões (ou
65,6%) tiveram atividades em
cinco dias da semana, mantendo
estabilidade frente a semana an-
terior (24,8 milhões, ou
66,3%). “Tiveram atividades
para realizar em casa on line ou
de alguma outra forma”, pon-
tuou. (Agência Brasil)

Projeto do Senai vai qualificar
trabalhadores para a indústria 4.0

O Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai)
lançou projeto com o objetivo
de capacitar trabalhadores em
temas relacionados à chamada
indústria 4.0. A iniciativa terá
caráter experimental e será ofe-
recida em parceria com o Minis-
tério da Economia.

No projeto está prevista a
oferta de conteúdos vinculados a
essa nova modalidade de indús-
tria, baseada na coleta e no pro-
cessamento de dados em alta co-
nectividade, como por meio da

Internet das Coisas, e em novas
tecnologias como inteligência
artificial e manufatura avançada.

O curso de metalomecânica,
por exemplo, abordará técnicas
e recursos relacionados à manu-
fatura avançada. No de Tecnolo-
gia da Informação estão previs-
tos conteúdos sobre programa-
ção e testes de sistemas de inte-
ligência artificial.

Poderão participar jovens de
14 a 24 anos. Os interessados
deverão acessar a plataforma do
Senai Contrate-me e fazer o ca-

dastro. A seleção contará ainda
com entrevistas para avaliar os
perfis dos candidatos.

Segundo o Senai, o objetivo
é que os cursos agreguem co-
nhecimento para auxiliar na bus-
ca por vagas no mercado de tra-
balho. A entidade destaca que
essa qualificação também pode
contribuir para a busca de car-
reiras no ensino superior.

O projeto prevê parceria
com indústrias e empresas, que
disponibilizarão 280 vagas aos
participantes. Segundo o Senai,

seis em cada 10 alunos dos cur-
sos saem empregados após as
atividades.

“Vamos fazer não apenas um
sistema de aprendizagem tradicio-
nal, mas voltado aos fatores da quar-
ta revolução industrial. Estamos
falando de um aprendiz que vai ter
formação em internet das coisas,
big data, digitalização. Como esses
são os novos fatores, os cursos têm
longa duração e o papel de formar
para o mundo do trabalho”, disse o
diretor-geral do Senai, Rafael Luc-
chesi. (Agência Brasil)

Resgates superam investimentos no
Tesouro Direto em R$ 1,14 bilhão

O Tesouro Direto registrou
mais resgates do que investi-
mentos em agosto. Foram reali-
zadas 419.578 operações de in-
vestimento em títulos do Tesou-
ro Direto, no valor total de R$
2,22 bilhões. Os resgates che-
garam a R$ 3,36 bilhões, sendo
R$ 1,39 bilhão referente ao pa-
gamento de juros semestrais.
Dessa forma, houve resgate lí-
quido de R$ 1,14 bilhão.

As aplicações de até R$ 1 mil
representaram 66,48% das ope-
rações de investimento no mês.
O valor médio por operação foi
de R$ 5.295,77.

Os títulos mais demandados
pelos investidores no mês foram
os indexados à taxa Selic (Te-
souro Selic) que totalizaram R$
825,05 milhões, representando
37,13% das vendas. Os títulos

indexados à inflação (Tesouro
IPCA+ e Tesouro IPCA+ com
Juros Semestrais) somaram, em
vendas, R$ 865,32 milhões e cor-
responderam a 38,94% do total,
enquanto os títulos prefixados (Te-
souro Prefixado e Tesouro Prefi-
xado com Juros Semestrais) tota-
lizaram R$ 420,19 milhões em
vendas, ou 23,93% do total.

Nas recompras (resgates an-
tecipados), também predomina-
ram os títulos indexados à taxa
Selic, que somaram R$ 1,11 bi-
lhão (56,62%). Os títulos remu-
nerados por índices de preços
(Tesouro IPCA+, Tesouro IPCA+
com Juros Semestrais e Tesouro
IGP-M+ com Juros Semestrais)
totalizaram R$ 597,45 milhões
(30,36%), os prefixados, R$
256,28 milhões (13,02%).

Quanto ao prazo, a maior par-

cela de vendas se concentrou nos
títulos com vencimento entre 1
e 5 anos, que alcançaram 41,87%
do total. As aplicações em títu-
los com vencimento acima de 10
anos representaram 28,93%, en-
quanto os títulos com vencimen-
to de 5 a 10 anos corresponde-
ram a 29,2% do total.

O total de investidores ativos
no Tesouro Direto, isto é, aque-
les que atualmente estão com sal-
do em aplicações no programa,
atingiu a marca de 1.344.655 pes-
soas em agosto de 2020, aumen-
to de 19.740 investidores no mês.
Já o número de investidores ca-
dastrados no programa cresceu
em 315.683, ou 4,06% na com-
paração com julho de 2020, atin-
gindo 8.096.273 pessoas.

Em agosto de 2020, o esto-
que do programa fechou em R$

61,23 bilhões, queda de 1,2% em
relação ao mês anterior (R$
61,98 bilhões). Os títulos remu-
nerados por índices de preços se
mantêm como os mais represen-
tativos do estoque somando R$
29,55 bilhões, ou 48,27% do
total. Na sequência, vêm os títu-
los indexados à taxa Selic, tota-
lizando R$ 19,9 bilhões
(32,5%), e os títulos prefixados,
que somaram R$ 11,78 bilhões,
com 19,24% do total.

Quanto ao perfil de vencimen-
to dos títulos em estoque, a parce-
la com vencimento em até 1 ano
fechou o mês em R$ 3,76 bilhões,
ou 6,15% do total. A parcela do
estoque vincendo de 1 a 5 anos foi
de R$ 36,52 bilhões (59,64%) e
o percentual acima de 5 anos
somou R$ 20,95 bilhões
(34,21%). (Agência Brasil)

Febraban prevê que carteira de crédito
deve subir 11,6% em agosto

O saldo consolidado do
crédito em agosto no país de-
verá apresentar alta mensal de
1,5%, e de 11,6% na variação
de 12 meses, segundo dados
da Pesquisa Especial de Cré-
dito da Federação Brasileira
de Bancos (Febraban), divul-
gada hoje (25). O levantamen-
to, feito com os principais

bancos do país, é uma prévia
do resultado das operações de
crédito que será publicado
pelo Banco Central (Bacen) na
próxima segunda-feira (28).

Caso a estimativa do levan-
tamento seja confirmada pelo
BC, a variação anual registra-
da em agosto será a maior
desde novembro de 2014, de

11,7%. Em julho, a expansão
foi de 11,3%.

“As estimativas de nossa pes-
quisa, se confirmadas, mostra-
rão uma retomada mais consis-
tente da atividade econômica e
do consumo das famílias”, dis-
se o presidente da Febraban, Isa-
ac Sidney.

O levantamento mostra

ainda que, em volume, a car-
teira de crédito deve subir, em
agosto, para R$ 3,72 trilhões,
equivalente a cerca de 52%
do Produto Interno Bruto
(PIB, soma dos bens e servi-
ços produzidos no país), mai-
or resultado desde o primei-
ro semestre de 2016. (Agên-
cia Brasil)
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(matriculado sob nº 289.442 do 11º C.R.I. da Capital). Para levantamento do
valor apurado como indenização foi determinada a expedição do presente edital,
com o prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação no Órgão Oficial, nos
termose para os fins do disposto no artigo 34 do Decreto Lei nº 3365/41 , para
IMPUGNAÇÃO de eventuais interessados. E para que produza seus efeitos de
direito, será o presente afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de setembro de 2020.

25 e   26/09

FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - 14ª VARA CÍVEL  - Av. Nações Unidas,
22.939 - Torre Brigadeiro - 7º Andar - Vila Almeida - CEP 04795-100 - Fone: (11)
5541- 8184 - São Paulo-SP - E-mail: upj9a14cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO -
Prazo de 20 dias - Processo nº 1032854-97.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo,
Dr(a). ALEXANDRE BATISTA ALVES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CLOVIS
SILVESTRE NUNES JUNIOR, CPF 537.353.408-06, MARGARETE ESTEVES NUNES,
CPF 076.943.228-02 e METROPOLITAN NEW COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.,
CNPJ 10.713.969/0001-63, que lhe foi proposta uma ação de EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL por parte de ALEXANDRE PEREIRA FERNANDES e
OUTROS,  que foi procedida a penhora sobre o bem imóvel de propriedade dos
executados Clóvis Silvestre Nunes Júnior e Margarete Esteves Nunes, regis-
trado junto ao 11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP sob a
matrícula de nº 352.062, especificado conforme abaixo: apto nº 151, localizado
no 15º pavimento do empreendimento denominado"Condomínio Terra Brasilis",
situado na Rua Sócrates, nº 341 e Rua Duque Costa, 29º Subdistrito Santo
Amaro. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, expede-
se o EDITAL, para que em 03 dias úteis, a fluir após o prazo supra, PAGUEM o
DÉBITO ATUALIZADO, acrescido das cominações legais, caso em que a verba
honorária será reduzida pela metade e, querendo, OFEREÇAM EMBARGOS no
prazo de 15 dias úteis, facultando aos executados nesse prazo, RECONHE-
CENDO o crédito do exequente e COMPROVANDO o DEPÓSITO de 30% do
valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do SALDO
em 06 PARCELAS MENSAIS, acrescidas de correção e juros, sob pena de
penhora e avaliação de bens, ficando advertidos que será nomeado CURADOR
ESPECIAL em caso de revelia nos termos do art. 257, IV do CPC. 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 agosto de 2020.

25 e  26/09

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008786-35.2020.8.26.0001 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo 
Tsuno, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Tirone Serviços Ltda Me, CNPJ 07.959.744/0001-87, na 
pessoa de seu representante legal, que a Ação de Procedimento Comum, requerida por Antônio de 
Andrade Neto, foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 27.951,98 (julho/2020), 
corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais cominações. 

dias supra, efetue o pagamento voluntário do débito, sob pena de ser acrescido de multa no percentual 
de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo sem 
o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada, independente de penhora 
ou nova intimação, ofereça suas impugnações (art. 525 do C.P.C.. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 10 de agosto de 2020                      B 25 e 26/09
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do 
PROC. Nº 1027893-96.2014.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - 
Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). CYNTHIA THOME, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A 
TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) Concessionária Move São Paulo S/A move uma Desapropriação - 
Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 em face de Sociedade Budista Nitiren-Shoshu Templo Brasileiro, 
objetivando a área situada na Rua Senador Felício dos Santos, n. 155, Liberdade, São Paulo SP, com 173,65 m², objeto da 
matrícula n. 73.663 do 16º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, declarada de utilidade pública pelo Decreto Estadual n. 
58.025 de 07 de maio de 2012. Para o levantamento 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 n. 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 03 de setembro de 2020 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0045996-38.2011.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da  
4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei.  
FAZ SABER a(o) LUIZ CARLOS RIBEIRO, RG 10.325.930, CPF 851.809.638-34, e LUIZA KYOTO MIYATA RIBEIRO, RG 8004249, 
CPF 166.166.718-01, que Condomínio Edifício 28 de Maio, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando  
R$ 151.412,30 (Set/2019) referente a taxas condominiais que restaram inadimplidas. Estando os executados em lugar ignorado, foi 
deferida a citação por edital, para que em 03 dias, paguem o débito, atualizado, restando os honorários reduzidos pela metade ao 
pronto pagamento, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exeqüente, comprovando o depósito de 30% do valor da 
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, atualizadas, 

 
nº 0000329-92.2012.8.26.0001, que tramitam perante a 3ª Vara Cível do Foro Regional Santana, sobre eventuais créditos existentes 
em nomes dos executados, até o limite do débito no valor de R$ 116.200,18 (out/2018), sendo-lhes em caso de silêncio nomeado 

B 26 e 29/09

Processo 1131295-13.2018.8.26.0100 - Procedimento Comum Cível - Serviços Hospitalares 

- O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,  
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Direitos políticos de mulheres:
Brasil é o 9º entre 11 países, diz ONU

Nacional
Jornal O DIA SP

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2020PÁGINA 4

Levantamento realizado pelo
Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD)
e pela ONU Mulheres sobre di-
reitos políticos das mulheres co-
loca o Brasil em 9º lugar entre 11
países da América Latina. Os da-
dos fazem parte do projeto Ate-
nea, analisa 40 indicadores cate-
gorizados em oito dimensões re-
lacionadas ao tema e, a partir des-
ses dados, calcula o Índice de
Paridade Política (IPP).

Segundo o documento, o
país está entre os piores indica-
dores da América Latina no que
diz respeito aos direitos políti-
cos das mulheres e à paridade
política entre homens e mulhe-
res. Pela análise dos indicado-
res, o Brasil atingiu 39,5, acima
apenas de Chile e Panamá. Os
países que alcançaram os maio-
res índices foram: México (66,2),
Bolívia (64) e Peru (60,1).

Ao todo, participaram do le-
vantamento os seguintes países:
Argentina, Bolívia, Brasil, Co-
lômbia, Chile, Guatemala, Hon-
duras, México, Panamá, Peru e
Uruguai.

Segundo o documento, uma
das particularidades do caso
brasileiro, “que apresentou de-
safios específicos, é o seu siste-
ma partidário, bastante fragmen-
tado e com grande número de
partidos”. Em 2018, 30 partidos
foram eleitos. Esse foi o maior
número de siglas representadas
na Câmara dos Deputados des-
de a redemocratização do país.

“Além de serem muitos, os
partidos têm alta autonomia para
sua organização, majoritaria-
mente concentrada nas lideran-
ças partidárias, o que gera um
universo muito amplo”, aponta
o levantamento.

“Outra particularidade é que
o Brasil passou recentemente
por mudanças institucionais nos
organismos de políticas para
mulheres e nas respectivas agen-
das. Por exemplo, a Secretaria Na-
cional de Políticas para Mulhe-
res do Governo Federal, criada
em 2003 como órgão vinculado
à Presidência da República, pas-
sou por uma série de transfor-
mações, até que chegasse ao de-
senho atual, de constituir uma

das secretarias do atual Minis-
tério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos (2019).”

O diagnóstico ressaltou ain-
da que, embora o Brasil seja uma
unidade, para efeitos de compa-
ração regional no âmbito do Ate-
nea, sua organização federativa
permite variações nas realidades
locais.

“Ainda assim, verifica-se, no
país, uma notável concentração
de autoridade no governo fede-
ral, sendo a União o principal fi-
nanciador das políticas públi-
cas, além de ser a instância que
define a regulamentação e coor-
dena as ações estatais, princi-
palmente na articulação entre os
distintos níveis de governo”, ar-
gumentou o estudo.

O levantamento destaca ain-
da que a Constituição Federal de
1988 incluiu o princípio da igual-
dade de direitos e deveres entre
homens e mulheres, “mas ele
não se traduz em garantias cons-
titucionais específicas para a pa-
ridade política”.

“Do mesmo modo, a adesão,
e até mesmo a ratificação, em al-
guns casos, de instrumentos in-
ternacionais, ainda não gerou,
no Brasil, dispositivos legais es-
pecíficos para garantir a igual-
dade entre mulheres e homens,

uma vida livre da violência ba-
seada no gênero, ou a preven-
ção e punição do assédio e da
violência política”, afirma a pu-
blicação.

Por outro lado, a maior pon-
tuação do país é alcançada no
indicador da participação das
mulheres nas eleições.

“Considerado o universo
dos eleitores registrados e que
estão identificados por sexo, as
mulheres correspondem a 52,5%
das pessoas registradas como
eleitoras no país. Entre as pes-
soas que efetivamente votaram
nas eleições de 2018, as mulhe-
res responderam por 52,9%. No
caso dos homens, a taxa de re-
gistro eleitoral é de 47,5%, mas
o comparecimento foi de 47,1%.
Há, portanto, uma diferença de
5,8 pontos percentuais entre as
taxas de comparecimento de mu-
lheres e homens”, ressalta o le-
vantamento.

Para a ONU Mulheres, o di-
agnóstico elaborado pelo estu-
do aprofunda a discussão dos
desafios à participação política
das mulheres no país.

“O Brasil ainda tem um lon-
go caminho a percorrer em dire-
ção à paridade de gênero e, para
isso, é fundamental que ocorram
mudanças institucionais, sejam

estabelecidos compromissos
sólidos e atuação coordenada
entre distintas entidades, para
que seja possível produzir e in-
crementar avanços em cada uma
das oito dimensões abordadas”,
afirma a representante da ONU
Mulheres no Brasil, Anastasia
Divinskaya.

O Atenea é um mecanismo
criado para acelerar a participa-
ção política das mulheres em pa-
íses da América Latina e do Cari-
be, criado em 2014 com o objeti-
vo de gerar mudanças mais sus-
tentáveis para alcançar a parida-
de de gênero na esfera política.

O projeto reúne informações
sistemáticas, periódicas, compa-
ráveis e sensíveis a gênero so-
bre a presença de mulheres nas
diferentes áreas de participação
política, e apresenta recomenda-
ções para mudanças que pos-
sam contribuir para uma supera-
ção das desigualdades.

A partir das evidências resul-
tantes da aplicação do Índice de
Paridade Política, e das informa-
ções e análises complementares
apresentadas no diagnóstico,
foram apresentadas recomenda-
ções para que se torne possível
produzir, incrementar e aperfei-
çoar avanços em cada uma das
dimensões abordadas.

- Impulsionar ações que pro-
movam o acesso das mulheres
negras e indígenas ao poder po-
lítico a partir de uma perspecti-
va interseccional, enfrentando o
sério déficit existente em termos
de raça/cor/etnia e as barreiras/
fatores impostas pelo racismo
estrutural.

- Promover e intensificar o
controle público sobre os parti-
dos políticos, com ações de fis-
calização e punição diante do
descumprimento da legislação
de cotas.

- Além da dimensão eleitoral,
é preciso implementar transfor-
mações que garantam às repre-
sentantes a efetividade no exer-
cício do poder político no man-
dato, combatendo a divisão se-
xual do trabalho político.

- Promover ações de enfren-
tamento à violência política con-
tra as mulheres nas suas diver-
sas formas e meios de manifes-
tação.

- Impulsionar o fortalecimen-
to de lideranças políticas por
meio de alianças entre diferen-
tes redes e atores comprometi-
dos com a igualdade de gênero
(movimentos feministas e de mu-
lheres, legisladores, jornalistas,
academia, organismos internaci-
onais, etc). (Agência Brasil)

Os bombeiros militares do
Paraná completaram na sexta-
feira (25) dez dias de operação
em campo contra os incêndios
do Pantanal, no Centro-Oeste
do País. Os 39 integrantes da
equipe, sete caminhões-pipa
capazes de armazenar seis mil
litros de água e sete caminho-
netes 4x4 foram enviados pelo
governador Carlos Massa Rati-
nho Junior para auxiliar estrate-
gicamente as forças de comba-
te às queimadas do Mato Gros-
so do Sul e da União. As equi-
pes levaram equipamentos
como abafadores, enxadas, mo-
chilas e um drone.

Os bombeiros paranaenses
estão combatendo incêndios
em duas frentes no Mato Gros-
so do Sul, uma em Costa Rica e
Alcinópolis, perto do Parque
Nacional das Emas, e uma em
Corumbá e na Serra do Amolar,
na fronteira com a Bolívia e na
divisa com o Mato Grosso. Eles
chegaram no dia 16 de setem-
bro nessas bases. Os represen-
tantes do Paraná ficarão na re-
gião por 15 dias, mas o prazo
pode ser prorrogado na próxi-
ma segunda-feira (28).

“O Paraná se solidariza com
o Mato Grosso do Sul neste
momento de queimadas inten-
sas e saúda todos os esforços
já realizados pelos nossos bom-
beiros. O Estado conta com uma
estrutura que nos permite aju-
dar a salvar uma região tão im-
portante e tão bonita do Brasil
como é o Pantanal”, destacou
Ratinho Junior. “É um momento
de solidariedade e união de for-
ças”.

Bombeiros do Paraná
completam dez dias

de combate a
incêndios no Pantanal

De acordo com o coman-
dante do Corpo de Bombeiros
do Paraná, coronel Samuel Pres-
tes, a iniciativa é mais um exem-
plo de solidariedade do Estado,
que também mandou equipes
para Brumadinho e para contro-
lar os incêndios da região ama-
zônica, em 2019. “Essa ação
mostra integração, solidarieda-
de e também a importância que
o Paraná tem no cenário nacio-
nal”, ressaltou.

Os bombeiros paranaenses
estão participando de opera-
ções diárias de combate a fo-
cos de incêndio por terra e pelo
ar, com apoio de equipamentos
de outros estados. As equipes
também estão ajudando a res-
gatar animais silvestres. Um dos
símbolos dessa luta foi o salva-
mento de um filhote de jagua-
rundi, também conhecido como
gato-mourisco, felino que está
ameaçado de extinção. Os ani-
mais estão sendo levados para
UTIs veterinárias móveis.

“Nossas ações já ajudaram
o Corpo de Bombeiros do Mato
Grosso do Sul em diversas fren-
tes. Na região de Costa Rica e
Alcinópolis, por exemplo, impe-
dimos o fogo de ultrapassar um
determinado ponto estratégico.
Durante todo esse período tam-
bém contamos com apoio de 150
militares do Exército Brasileiro”,
afirmou o tenente-coronel Ezequi-
as de Paula Natal, comandante da
operação. “Os caminhões-tanque
enviados pelo Paraná ao Mato
Grosso do Sul também foram fun-
damentais nessa estratégia para
ter água para reposição rápida”.
(AENPR)



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis: 1. Contexto Operacional: A BREE Eficiência 
Energética S.A. é oriunda da aquisição judicial da UPI (Unidade de Produção Independente) Inepar 
Capacitores, em leilão judicial realizado em 26/11/2016. Com sua sede fabril desativada em Arara-
quara/SP, hoje tem sua operação completa na filial localizada na Avenida Prefeito Domingos Mo-
cellin Neto, 155, Quatro Barras/PR desde dezembro de 2018. Além da conclusão da mudança e 
estabilização das fábricas de capacitores e reatores, a Bree, em 2019, seguiu investindo na expan-
são ao mercado externo, principalmente na América do Sul e na complementação e modernização 
de sua linha de produtos, dando sequência as atividades de P&D com o projeto de um Filtro Ativo, 
em execução conjunta com os principais centros de desenvolvimento do setor de energia. Dentro da 
estratégia de P&D estabelecida pela Companhia, além do início da fabricação comercial de reatores 
em 2018 e do lançamento do Filtro Ativo para o início de 2021, a Companhia segue desenvolvendo 
internamente produtos voltados a complementação de seu portfólio de soluções integradas. A Com-
panhia tem como atividade principal a fabricação de produtos, capacitores de Média e Alta Tensão, 
Bancos de Capacitores, Reatores e Filtros de Harmônicos e soluções voltadas ao mercado de Efici-
ência Energética. Suas atividades preponderantes são o projeto, estudo, dimensionamento, fabri-
cação, comercialização, locação, arrendamento, montagem, instalação e comissionamento, de 
produtos, principalmente capacitores, reatores, chaves seccionadoras de Média e Baixa Tensão e 
soluções, bancos de capacitores e filtros de harmônicos, bem como subestações de energia elétrica 
e equipamentos específicos para Eficiência Energética e Qualidade de Energia. Também trabalha 
com serviços de infraestrutura para empresas públicas e privadas em geral. Para os segmentos de 
geração, distribuição e transmissão de energia e outros afins, realiza estudos, projetos de engenha-
ria e prestação de serviços de qualquer natureza no ramo de engenharia consultiva ou de projetos, 
gerenciamento e administração nas áreas relacionadas ao seu objeto social, bem como a elabora-
ção de estudos econômicos; reforma, melhoria, recapacitação e ampliação de sistemas elétricos em 
geral; prestação de serviços a terceiros nas atividades de locação, arrendamento e fornecimento de 
bens e serviços; compra e venda de produtos e serviços relativos às áreas descritas anteriormente; 
exportação e importação dos produtos e serviços relativos as áreas descritas; administração de 
bens próprios; participação em licitações, através de consórcios, SCP’s ou SPE’s para consecução 
do seu objeto social; e participação em outras sociedades, no país e no exterior, na qualidade de 
sócio-quotista ou acionista. A Companhia está inserida, com seus produtos e soluções, no mercado 
de eficiência energética, hoje uma das maiores preocupações das agências reguladoras, conces-
sionárias de energia elétrica e dos consumidores, principalmente industriais. Os principais fatores 
de crescimento são: a mudança da matriz energética nacional, com expansão de fontes renováveis 
como solar e eólica, a descentralização das fontes geradoras, com o crescimento da geração distri-
buída e a exigência de equipamentos cada vez mais sofisticados no setor industrial, muito sensível 
à qualidade de energia, sendo tais necessidades supridas por equipamentos e soluções providas 
pela Companhia. A conclusão do processo de Privatização das Distribuidoras de Energia no Brasil 
também tem se demonstrado importante fator de crescimento, com um maior investimento por este 
setor em qualidade de energia e controle de tensão no consumidor, como fator de diferenciação. 
Neste sentido, pelo seu expertise em engenharia de aplicação e produtos, a Bree tem construído 
importante parcerias com algumas das principais distribuidoras de energia na América do Sul. 2. 
Resumo das Políticas, Premissas e Estimativas Contábeis: As principais políticas contábeis 
aplicadas na preparação destas Demonstrações Contábeis estão definidas abaixo: 2.1. Base de 
Preparação: As Demonstrações Contábeis foram preparadas conforme as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil emitidas pelo CPC e evidenciam todas as informações relevantes próprias das De-
monstrações Contábeis, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Admi-
nistração na sua gestão. A preparação de Demonstrações Contábeis requer o uso de certas 
estimativas contábeis críticas e, também, o exercício de julgamento por parte da administração da 
Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem um jul-
gamento mais preciso e de maior complexidade, bem como as áreas nas quais estimativas são 
significativas para as Demonstrações Contábeis, estão divulgadas na nota explicativa nº 2.16. Em 
especial, as Demonstrações Contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 (R1) - Conta-
bilidade para Pequenas e Médias  Empresas, aplicável para empresas com ativo total até 
R$240.000.000 ou receita bruta anual até R$300.000.000 que se correlaciona com o International 
Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs). 2.2. Moeda 
Funcional e Moeda de Apresentação: Os itens incluídos nas Demonstrações Contábeis da Compa-
nhia são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico em que atua (“moeda 
funcional”). As Demonstrações Contábeis estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional 
da Companhia. 2.3. Caixa e Equivalente de Caixa: Caixa e equivalente de caixa incluem o caixa, 
depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos origi-
nais de 3 meses ou menos, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido como 
caixa e que estão sujeitos a um insignificativo risco de mudança. 2.4. Ativos Financeiros: A Compa-
nhia classifica seus ativos financeiros como subsequentemente mensurados ao custo amortizado, 
ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou ao valor justo por meio do resultado. A 
classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administra-
ção determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. A classificação 
dos ativos financeiros e seus critérios de mensuração estão relacionados a seguir: a) Ativos finan-
ceiros mensurados ao custo amortizável: São ativos financeiros mantidos dentro do modelo de ne-
gócios cujo objetivo seja mantê-los para recebimentos de fluxos de caixa contratuais. Os termos 
contratuais dos ativos financeiros tiveram origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que 
constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. 
b) Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes: São 
ativos financeiros mantidos dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja atingido tanto pelo re-
cebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros, e que os termos 
contratuais do ativo financeiro tiverem origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que cons-
tituam exclusivamente pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. c) 
Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado: Os ativos financeiros são 
mensurados ao valor justo por meio do resultado, a menos que sejam mensurados ao custo amorti-
zado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Um ativo financeiro é classificado 
nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de venda no curto prazo. Os ativos finan-
ceiros dessa categoria são classificados como ativos circulantes. d) Empréstimos Recebíveis: São 
incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos com recebimentos fixos ou deter-
mináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São registrados no ativo circulante, exceto, 
nos casos aplicáveis, aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balan-
ço, os quais são classificados como ativo não circulante. 2.4.1. Reconhecimento e Mensuração: As 
compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação na 
qual a Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Os investimentos são, inicialmente, 
reconhecidos pelo valor justo. Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na 
data da negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do 
instrumento. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa dos 
investimentos tenham vencido ou tenham sido transferidos, neste último caso, desde que a Compa-
nhia tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios da propriedade. Os ativos 
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são subsequentemente, contabilizados 
pelo valor justo. Empréstimos e recebíveis: Esses ativos são mensurados inicialmente pelo valor 
justo acrescido de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Após seu reconhecimen-
to inicial, os empréstimos e recebíveis são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método 
dos juros efetivos. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos finan-
ceiros mensurados ao valor justo através do resultado são apresentados na demonstração do resul-
tado no período em que ocorrem. 2.4.2. Compensação de Instrumentos Financeiros: Os ativos e 
passivos financeiros são compensados, e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial, 
quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há a intenção 
de liquidá-los em uma base líquida ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 2.4.3. 
Impairment de Ativos Financeiros: A Companhia avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva 
de perda (impairment) em um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros. Ativos mensurados 
ao custo amortizado são revisados a cada período do relatório para avaliar, se há evidência objetiva 
de que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de 
ativos financeiros está deteriorado e os prejuízos de impairment são incorridos, somente se há evi-
dência objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconheci-
mento inicial dos ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem um im-
pacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que 
pode ser estimado de maneira confiável. A Companhia avalia em primeiro lugar se existe evidência 
objetiva de impairment. Os critérios que a Companhia usa para determinar se há evidência objetiva 
de uma perda por impairment incluem: I) Dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor; II) 
Uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal; III) 
Torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira; IV) O desapa-
recimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades financeiras; V) 
Dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos futuros fluxos de caixa estima-
dos a partir de uma carteira de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial daqueles ativos, 
embora a diminuição não possa ainda ser identificada com os ativos financeiros individuais na car-
teira, incluindo: Mudanças adversas na situação do pagamento dos tomadores de empréstimo na 
carteira; Condições econômicas nacionais ou locais que correlacionam com as inadimplências so-
bre os ativos em carteira. Caso haja indícios de impairment, o montante de perda é mensurado como 
a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados 
(excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos), descontados à taxa de juros em 
vigor original dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reco-
nhecido na demonstração do resultado. Se um empréstimo ou investimento mantido até o venci-
mento tiver uma taxa de juros variável, a taxa de desconto para medir uma perda por impairment é 
a atual taxa efetiva de juros determinada de acordo com o contrato. Como um expediente prático, a 
Companhia pode mensurar o impairment com base no valor justo de um instrumento, utilizando um 
preço de mercado observável. Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment dimi-
nuir e a diminuição puder ser relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após o impair-
ment ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de crédito do devedor ou realização do 
ativo em caixa), a reversão da perda por impairment reconhecida anteriormente será reconhecida 
na demonstração do resultado. 2.5. Contas a Receber de Clientes e Créditos de Liquidação Duvido-
sa: As contas a receber correspondem aos valores a receber provenientes da execução de contra-
tos de projetos, no curso normal das atividades da Companhia. Se o prazo de recebimento é equi-
valente a 1 ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante, caso contrário, 
estão apresentadas no ativo não circulante. As contas a receber de clientes são inicialmente, reco-
nhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do 
método da taxa efetiva de juros menos a provisão para créditos de liquidação duvidosa (“PCLD” ou 
impairment). 2.6. Estoques: Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo e o valor 
líquido de realização. O custo é determinado utilizando-se o método da Média Ponderada Móvel. O 
custo dos produtos acabados e dos produtos em elaboração, compreende matérias-primas, mão de 
obra direta, outros custos diretos e despesas gerais de produção relacionadas (com base na capa-
cidade operacional normal), exceto os custos dos empréstimos tomados. O valor realizável líquido 
é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução 
e as despesas de venda. As importações em andamento são demonstradas ao custo acumulado de 
cada importação. 2.7. Imobilizado: O imobilizado compreende principalmente terrenos, instalações, 
veículos, equipamentos de informática, móveis e utensílios e está mensurado pelo seu custo histó-
rico deduzido da depreciação acumulada. Os ganhos e as perdas de alienações, quando ocorrerem 
são determinados pela comparação dos resultados como o valor contábil e são reconhecidos em 
“Outras Despesas não Operacionais”, na demonstração do resultado. A depreciação dos ativos é 
calculada usando o método linear, de acordo com a vida útil de cada bem integrante ao ativo Imobi-
lizado, efetuando periodicamente a revisão da vida útil e do valor residual. 2.8. Intangíveis: Refere-
se a softwares adquiridos, licenças e patentes, decorrentes do desenvolvimento de novos produtos. 
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo 
de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperá-
vel, quando aplicável. A vida útil dos ativos intangíveis é avaliada como finita ou indefinida. Ativos 
intangíveis com vida útil finita são amortizados ao longo da vida útil econômica e avaliados em rela-
ção à perda de valor recuperável sempre que houver indicação de perda de seu valor econômico. O 

exercício e o método de amortização de um ativo intangível de vida finita são revistos no mínimo no 
encerramento de cada exercício. Mudanças na vida útil ou no padrão de consumo de benefícios 
futuros esperados são contabilizadas por meio da mudança no exercício ou método de amortização, 
conforme o caso, sendo tratadas como mudanças de estimativas contábeis. Ativos intangíveis com 
vida útil indefinida não são amortizados, mas testados anualmente em relação a perdas de valor 
recuperável. A avaliação de vida indefinida é revista no encerramento de cada exercício, para deter-
minar se essa avaliação continua a ser justificável. Caso contrário, a mudança na vida útil de indefi-
nida para finita é efetuada de forma prospectiva. Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo 
intangível são mensurados como a diferença entre o valor líquido obtido na venda e o valor contábil 
do ativo e são reconhecidos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado. 
a) Softwares: Os gastos associados ao desenvolvimento ou à manutenção de softwares são reco-
nhecidos como despesas na medida em que são incorridos. Os gastos diretamente associados a 
softwares identificáveis e únicos, controlados pela Companhia e que, provavelmente, gerarão bene-
fícios econômicos maiores que os custos por mais de 1 ano, são reconhecidos como ativos intangí-
veis. Os gastos com o desenvolvimento de softwares reconhecidos como ativos são amortizados 
usando-se o método linear ao longo de suas vidas úteis. b) Licenças e patentes: As licenças e pa-
tentes registradas, bem como as adquiridas separadamente são demonstradas, inicialmente, pelo 
custo histórico. Posteriormente, avaliadas periodicamente em relação ao seu valor recuperável. 2.9. 
IR e CS - Corrente e Diferido: As despesas de IR e CS do período compreendem os impostos cor-
rentes e diferidos. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, 
exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patri-
mônio líquido ou no resultado abrangente. O encargo de IR e CS corrente e diferido é calculado com 
base nas leis tributárias promulgadas. A administração avalia, periodicamente, as posições assumi-
das pela Companhia nas apurações de impostos sobre a renda, com relação às situações em que a 
regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apro-
priado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. O IR e CS corrente 
são apresentados líquidos, no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo, quando os 
montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na data do relatório. O IR e CS diferidos 
são reconhecidos usando-se o método do passivo, sobre as diferenças temporárias, decorrentes de 
diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas Demonstrações 
Contábeis. Entretanto, o IR e CS diferidos, não são contabilizados se resultar do reconhecimento 
inicial de um ativo ou passivo em uma operação que não seja uma combinação de negócios, a qual, 
na época da transação, não afeta o resultado contábil, nem o lucro tributável (prejuízo fiscal). O IR e 
CS diferidos ativos são reconhecidos somente na proporção da probabilidade de que lucro tributável 
futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas. Os IR diferi-
dos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando há o direito legal e a inten-
ção de compensá-los, quando da apuração dos tributos correntes, em geral quando relacionado 
com a mesma entidade legal. Dessa forma, impostos diferidos ativos e passivos em diferentes enti-
dades, em geral são apresentados em separado, e não pelo líquido. 2.10. Fornecedores: Fornece-
dores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso 
normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no 
período de até 1 ano, caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circu-
lante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo 
custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reco-
nhecidas ao valor da fatura correspondente. 2.11. Provisões: As provisões são reconhecidas quan-
do a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos 
passados e quando é provável que uma saída de recursos, estimada com confiabilidade, seja ne-
cessária para liquidar a obrigação. 2.12. Empréstimos: Os empréstimos são reconhecidos, inicial-
mente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são subsequentemente, de-
monstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos de transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o 
período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método de taxa efetiva de juros. Os 
empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direi-
to incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. 
Os custos dos empréstimos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de 
um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo subs-
tancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo 
do ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para a entida-
de e que tais custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos de empréstimos são 
reconhecidos como despesa no período em que são incorridos. 2.13. Outros Ativos e Passivos 
(Circulantes e Não Circulantes): Um ativo é reconhecido no balanço quando se trata de recurso 
controlado pela Companhia decorrente de eventos passados e do qual se espera que resultem em 
benefícios econômicos futuros. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui 
uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um 
recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspon-
dentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas 
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados 
como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 me-
ses, caso contrário, são demonstrados como não circulantes. 2.14. Reconhecimentos da Receita: A 
receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de servi-
ços no curso normal das atividades da Companhia. A Companhia reconhece a receita quando o seu 
valor pode ser mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros, fluirão 
para a entidade e quando os critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das ativida-
des da Companhia, conforme descrição a seguir. A Companhia baseia suas estimativas em resulta-
dos históricos, levando em consideração o tipo do cliente, o tipo de transação e as especificações 
de cada venda. a) Receitas de Vendas: A receita de venda de produtos é reconhecida quando os 
riscos e benefícios significativos da propriedade dos produtos forem transferidos ao comprador, fato 
esse que ocorre no ato da entrega do produto vendido. b) Receitas de Prestação de Serviços: As 
receitas de prestação de serviços executados são reconhecidas na medida em que os serviços são 
prestados, conforme contrato de prestação de serviço, ou seja, as receitas de serviços prestados 
são reconhecidas no resultado em função da sua realização. 2.15. Distribuição de Dividendos: A 
distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para os acionistas da Companhia é reconhe-
cida como um passivo nas Demonstrações Contábeis ao final do exercício, com base no estatuto 
social da Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório é apenas destacado dentro do 
patrimônio líquido e somente é provisionado na data em que são aprovados pelos acionistas, em 
Assembleia Geral. 2.16. Estimativas e Premissas Contábeis Críticas: As estimativas e os julgamen-
tos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fato-
res, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. Com 
base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimati-
vas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e 
premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante 
nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício financeiro, estão contempladas 
a seguir. a) Ativos e Passivos Contingentes: Ativos contingentes: Não são reconhecidos contabil-
mente, exceto quando a Administração possui total controle da situação e sobre os quais não cabem 
mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo. Os ativos contingentes com pro-
babilidade de êxito provável, quando aplicável, são apenas divulgados nas Demonstrações Contá-
beis. Passivos contingentes: São constituídos levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, 
a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamen-
to dos tribunais, sempre que: (i) a perda é avaliada como provável, o que ocasionaria a provável 
saída de recursos para a liquidação das obrigações; e (ii) quando os montantes envolvidos são 
mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como de perda 
possível não são reconhecidos contabilmente, sendo apenas divulgados nas notas explicativas às 
Demonstrações Contábeis e os classificados como de perda remota, não são provisionados nem 
divulgados. b) IR, CS e Outros Impostos: A Companhia é optante para o exercício de 2019 e 2018 
pela tributação sobre o lucro com base no sistema de Lucro Real Anual e à tributação pelo PIS e 
COFINS, na modalidade não cumulativa. O IR e a CS são calculados com base nas alíquotas de 
15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$240 mil por ano para IR 
e 9% sobre o lucro tributável para CSLL, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base 
negativa de CS, limitada a 30% do lucro real. 3. Gestão de Risco Financeiro: 3.1. Considerações 
Gerais Políticas: A administração dos riscos e a gestão dos instrumentos financeiros são realizadas 
por meio de políticas, definição de estratégias e implementação de sistemas de controle, os quais 
estabelecem limites e alocação de recursos em instituições financeiras. Os procedimentos de tesou-
raria definidos pela política vigente incluem rotinas mensais de projeção e avaliação da Companhia, 
sobre as quais se baseiam as decisões tomadas pela Administração. A Política de aplicações finan-
ceiras estabelecida pela Administração da Companhia elege as instituições financeiras com as 
quais os contratos podem ser celebrados, além de definir limites quanto aos percentuais de aloca-
ção de recursos e valores absolutos a serem aplicados em cada uma delas. 3.2. Fatores de Riscos 
Financeiros: O programa de gestão de risco global da Companhia se concentra na imprevisibilidade 
dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro 
da Companhia. A gestão de risco é realizada pela administração da Companhia, a qual identifica, 
avalia e protege a mesma contra eventuais riscos financeiros. A Administração estabelece princípios 
para a gestão de risco global, bem como para áreas específicas, risco de taxa de juros, risco de 
crédito e investimento de excedentes de caixa. Não houve nenhuma alteração substancial na expo-
sição aos riscos de instrumentos financeiros da Companhia, seus objetivos, políticas e processos 
para a gestão desses riscos ou os métodos utilizados para mensurá-los a partir de períodos anterio-
res, a menos que especificado o contrário nesta nota explicativa. 3.3. Risco de Mercado: a) Risco de 
Crédito: O risco de crédito é administrado corporativamente. O risco de crédito decorre de caixa e 
equivalentes de caixa, depósitos em bancos e instituições financeiras. Seus limites de riscos indivi-
duais são determinados com base em classificações internas ou externas de acordo com os limites 
determinados pela diretoria executiva. A utilização de limites de crédito é monitorada regularmente. 
Não foi ultrapassado nenhum limite de crédito durante o exercício e a administração, não espera 
nenhuma perda decorrente de inadimplência dessas contrapartes. b) Risco de Liquidez: A previsão 
de fluxo de caixa é realizada na unidade operacional da Companhia e agregada pelo departamento 
de Finanças. Este departamento, monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da 
Companhia, para assegurar que ele tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacio-
nais. Também mantém espaço livre suficiente em suas linhas de crédito compromissadas disponí-
veis a qualquer momento, a fim de que a Companhia não quebre os limites ou cláusulas dos emprés-
timos (quando aplicável) em qualquer uma de suas linhas de crédito. O excesso de caixa mantido 
pela unidade operacional, além do saldo exigido para administração do capital circulante, é transfe-
rido. A administração investe o excesso de caixa em contas correntes com incidência de juros, de-
pósitos a prazo e depósitos de curto prazo, escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados 
ou liquidez para fornecer margem suficiente conforme determinado pelas previsões acima mencio-
nadas. c) Risco Cambial: A Companhia procura minimizar ao máximo suas operações ativas e 
passivas em moeda estrangeira, tão logo, não está exposta ao risco cambial. A Companhia avalia 
seus instrumentos financeiros, considerando os possíveis efeitos no resultado e patrimônio líquido 
frente aos riscos assumidos pela Companhia nas datas das informações financeiras. 4. Caixa e 
Equivalentes de Caixa: Correspondem a valores em Caixa, Bancos e Aplicações Financeiras de 
curtíssimo prazo, que estão disponíveis a qualquer tempo e não possuem quaisquer restrições de 
uso ou ônus. Apresentam a seguinte composição:
Conta 2019 2018
Caixa 4.189 1.853
Bancos conta movimento 23.627 23.579
Total 27.816 25.432

05. Contas a Receber: O saldo de contas a receber está assim composto: 2019 2018
Clientes mercado interno 6.479.256 4.730.119

BREE Eficiência Energética S.A.
CNPJ nº 17.995.592/0001-21
Relatório da Administração

Senhores Acionistas: A Administração da Bree Eficiência Energética S.A., CNPJ nº 17.995.592/0001-21, em conformidade com as disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V. Sas. às Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício findo em 31/12/2019. No exercício foi registrado Prejuízo Líquido de (R$2.877 mil). Finalizando, agradecemos a confiança e o apoio dos Senhores Acio-
nistas, bem como a dedicação e o empenho de todos, colocando-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. A Diretoria.

Clientes mercado externo 346.273 11.712
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (309.556) (151.045)
Total 6.515.973 4.590.786

A seguir apresentamos os montantes a receber líquidos, por idade de vencimento (aginglist): 
Mercado Interno Mercado Externo

Títulos a vencer 6.055.435 -
Títulos vencidos 01 a 30 dias 13.100 165.561
Títulos vencidos 31 a 60 dias - -
Títulos vencidos 61 a 90 dias 85.500 180.711
Títulos vencidos 91 a 180 dias 12.500 -
Títulos vencidos acima de 180 dias 312.722 -
Total 6.479.256 346.273

As provisões para perdas com créditos de liquidação duvidosa são constituídas, tendo como política 
a análise individual de todas as notas fiscais pendentes de recebimento, independente de suas da-
tas de vencimento, sendo registrada provisão para os casos em que a probabilidade de não recebi-
mento é considerada provável pela Administração. Esse procedimento, garante uma assertividade 
maior em relação a outros procedimentos alternativos, como por data de vencimento. A seguir de-
monstramos a movimentação ocorrida no período de 2019: 2019: Saldo Inicial, (151.045); Adi-
ções, (158.511); Saldo Final, (309.556). 6. Estoques: O saldo de estoque está assim composto:

2019 2018
Produto acabado 317.006 474.706
Matéria-Prima 3.534.122 2.511.871
Produtos em elaboração 382.594 1.436.056
Importações em andamento 291.775 369.674
Total 4.525.497 4.792.307

Os estoques foram valorizados pelo custo médio de aquisição (excluídos os impostos quando recu-
peráveis) ou fabricação, inferior ao custo de reposição ou valor de realização. 7. Tributos a

Recuperar: Compreendem os seguintes saldos de tributos a recuperar: 2019 2018
ICMS sobre remessas 24.764 -
PIS e COFINS a recuperar* 409.232 -
IPI a recuperar 390.691 21.424
Outros impostos a recuperar 7.825 13.871
Total 832.512 35.295

* Em dezembro de 2019 houve decisão judicial favorável sobre a exclusão do ICMS da base de 
cálculo de contribuições de PIS e COFINS, gerando um saldo a recuperar de R$351.626. 8. Outros 
Créditos: Os adiantamentos e demais créditos a receber apresentam a seguinte composição:
Circulante 2019 2018
Adiantamento de férias 25.514 27.097
Adiantamento de viagem 9.537 52.213
Adiantamento de fornecedores diversos 985.894 1.209.326
Outros créditos a receber 62.576 153.289
Total Circulante 1.083.521 1.441.925
Não Circulante: Depósitos judiciais 272.291 227.643
Impostos a recuperar 18.685 8.177
Total não Circulante 290.976 235.820
Total outros Créditos 1.374.497 1.677.745

9. Imobilizado: a) Abertura do Imobilizado:

Máquinas e equipamentos (i)
Taxa Anual Custo

Depreciação 
Acumulada

Líquido 
2019

Líquido 
2018

10% 10.998.752 (707.890) 10.290.862 4.620.035
Móveis e utensílios 10% 179.497 (33.307) 146.190 136.242
Benfeitorias 4% 126.443 (45.909) 80.534 45.888
Imobilizado em Andamento - 2.066.148 - 2.066.148 1.755.725
Equipamentos de Informática 20% 282.593 (97.694) 184.899 150.624
Total 13.653.433 (884.800) 12.768.633 6.708.514

b) Movimentação do Imobilizado: 2018 Adições Baixas 2019
Custo 7.310.158 6.366.379 (23.104) 13.653.433
Máquinas e equipamentos (i) 5.098.380 5.921.761 (21.389) 10.998.752
Móveis e utensílios 157.248 22.552 (303) 179.497
Benfeitorias 90.487 35.956 - 126.443
Imobilizado em andamento 1.755.725 311.835 (1.412) 2.066.148
Equipamento de informática 208.318 74.275 - 282.593
Depreciação (601.644) (286.899) 3.743 (884.800)
Máquinas e equipamentos (478.345) (231.238) 1.693 (707.890)
Móveis e utensílios (21.006) (14.351) 2.050 (33.307)
Benfeitorias (44.599) (1.310) - (45.909)
Equipamento de informática (57.694) (40.000) - (97.694)
Saldo líquido 6.708.514 6.079.480 (19.361) 12.768.633

(i) A Companhia está efetuando o procedimento de avaliação da real vida útil e de valor recuperável 
de seus bens, em atendimento à NBC TG, sendo nesse procedimento mensurado o valor justo dos 
bens da data da revisão, em conformidade com a ITG 10. Em 2019 foram avaliados os grupos de 
máquinas e equipamentos utilizados no parque fabril, atualmente localizado no município de Quatro 
Barras/PR. Esse procedimento resultou no reconhecimento de R$5.564.024 de Ajuste de Avaliação 
Patrimonial no grupo de Máquinas e equipamentos. 10. Intangível: a) Abertura do Intangivel:

Custo Amortização Acumulada Líquido 2019 Líquido 2018
Concessões e Direito 5.000.001 - 5.000.001 5.000.001
Softwares 480.780 (7.077) 473.703 509.107
Projetos 240.098 - 240.098 -
Total 5.720.879 (7.077) 5.713.802 5.509.108

b) Movimentação do Intangível: 2018 Adições Baixas 2019
Custo 5.516.185 240.098 (35.404) 5.720.879
Concessões e Direito 5.000.001 - - 5.000.001
Softwares 516.184 - (35.404) 480.780
Projetos - 240.098 - 240.098
Amortização (7.077) - - (7.077)
Softwares (7.077) - - (7.077)
Saldo líquido 5.509.108 240.098 (35.404) 5.713.802

O intangível é composto por valores gastos com certificações necessárias para o desenvolvimento 
de trabalhos no ramo de subestações, os quais exigem da Companhia determinados conhecimen-
tos técnicos mínimos para participação das licitações e execução de obras na área. Em 2019 foram 
registrados valores referentes a projetos de desenvolvimento de novos produtos que serão lança-
dos dentro dos próximos 2 anos. 11. Fornecedores: Os saldos de fornecedores estão assim
compostos: 2019 2018
Fornecedores mercado interno 2.429.128 1.877.205
Fornecedores mercado externo 1.376.971 1.313.276
Total 3.806.099 3.190.481

12. Obrigações Sociais e Tributárias: O grupo de obrigações sociais e tributárias é composto por
tributos e encargos sociais, conforme composição apresentada a seguir: 2019 2018
ICMS a recolher 171.178 (152.037)
ISS a recolher 47.350 30.650
PIS a recolher 62.819 64.410
Contribuição Social 42.340 22.045
COFINS a recolher 346.867 345.703
INSS retido na fonte 19.127 9.169
IRRF 149.974 (13.193)
Total 839.655 306.747

13. Obrigações Trabalhistas: O grupo de obrigações trabalhistas é composto por valores devidos 
a funcionários, encargos sociais pertinentes à folha de pagamento e provisões de férias e 13º salá-
rio, conforme composição apresentada a seguir:

2019 2018
Salários a pagar 261.482 186.463
Contribuição Sindical a pagar - 14.609
IRRF empregados - 102.332
FGTS a recolher 75.199 72.228
INSS empresa 333.237 494.243
Provisão de férias e 13º Salário 339.038 404.329
Outras obrigações trabalhistas 4.605 975
Total 1.013.561 1.275.179

14. Parcelamentos Tributários: Os saldos de parcelamentos tributários estão assim compostos:
Circulante 2019 2018
PIS parcelamento 40.914 4.712
COFINS parcelamento 146.274 -
IRRF parcelamento 125.213 -
ICMS parcelamento 91.426 157.058
INSS parcelamento 619.422 778.246
Demais Tributos União PERT 145.412 -
Total 1.168.661 940.016
Não Circulante: PIS parcelamento 120.146 -
COFINS parcelamento 417.400 -
IRRF parcelamento 460.551 -
ICMS parcelamento 214.823 -
INSS parcelamento 2.838.616 1.061.279
Demais Tributos União PERT 1.260.236 1.496.072
Total 5.311.772 2.557.351
Total Circulante e Não Circulante 6.480.433 3.497.367

15. Adiantamento de Clientes: A Companhia mantém como adiantamentos de clientes os valores 
recebidos antecipadamente conforme os contratos de projetos em andamento. O montante de 
R$1.247.012 em 2019 e R$971.071 em 2018, refere-se a adiantamentos dos clientes do mercado 
interno e externo. 16. Partes Relacionadas: O valor registrado em partes relacionadas refere-se à 
captação de recursos junto aos sócios. As operações de mútuo foram realizadas para fazer frente à 
necessidade de caixa suplementar ocasionada pela mudança de endereço do parque fabril da Com-
panhia de Araraquara/SP para Quatro Barras/PR, em 2018. Os valores são atualizados pelo CDI e 
em 2019 totalizaram R$2.181.330 e em 2018 R$2.172.970. 17. Tributos Diferidos: Os saldos de
tributos diferidos estão assim compostos: 2019 2018
IRPJ e CSLL sobre Ajuste de Avaliação Patrimonial 3.181.368 1.289.600
ICMS - Programa Paraná Competitivo 1.107.919 -
Total 4.289.287 1.289.600

Os valores de IRPJ e CSLL correspondem, aproximadamente, 34% sobre o valor integral do Ajuste 
de Avaliação Patrimonial. O valor do ICMS, corresponde ao ICMS Incremental de que trata o Progra-
ma Paraná Competitivo. 18. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital social da Companhia, 
em 31/12/2019, baseado na 8ª AGE é de R$14.006.624, totalmente subscrito e integralizado, repre-
sentado por 14.006.624 de ações ordinárias nominativas. SPE Capacitores Ltda.: Ações ordiná-
rias, 14.006.624; Total de ações, 14.006.624; Participação, 100%. b) Reserva Legal: A reserva 
legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não poderá 

exceder a 20% do capital social, de acordo com o disposto na legislação societária. A critério da
Companhia, a reserva legal poderá deixar de ser constituída no exercício em que seu saldo, acres-
cido do montante das reservas de capital, exceder a 30% do capital social. A reserva legal tem por
fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuí-
zo e aumentar o capital. 19. Ajuste de Exercícios Anteriores: Foram realizados ajustes referentes
à adequação e ou estorno de saldos do balanço inicial, com o intuito de adequar o valor ao montan-
te correto do direito e ou da obrigação. 20. Receita Operacional Líquida: A composição
da receita operacional líquida é a seguinte: 2019 2018
Vendas produtos - Mercado interno 27.846.558 28.295.741
Vendas produtos - Mercado externo 3.186.421 433.820
Prestação de serviços - Mercado interno 556.454 408.914
Outras Receitas - 299.122
Receita bruta 31.589.433 29.437.597
Impostos e Devoluções (7.675.852) (5.939.180)
Receita Operacional Líquida 23.913.581 23.498.417

Mesmo com o fator da mudança e estabilização da fábrica, em 2019 a Companhia conseguiu manter
o seu faturamento e expandir as vendas para a América do Sul. 21. Custos e Despesas Gerais: Os
custos e despesas gerais estão assim compostos: 2019 2018
Materiais aplicados (11.720.555) (11.485.646)
Despesas de pessoal (7.305.883) (8.921.086)
Serviços contratados de terceiros (3.050.883) (2.164.327)
Fretes (505.878) (530.008)
Comissões sobre vendas (337.420) (177.993)
Viagens (738.889) (971.220)
Aluguéis (565.193) (655.304)
Demais custos e despesas (976.022) (999.403)
Total (25.200.723) (25.904.987)

22. Receitas e Despesas Financeiras: O resultado financeiro líquido apresenta a seguinte composição:
Despesas: 2019 2018
Despesas bancárias (94.813) (88.848)
Juros sobre empréstimos (258.935) -
Juros e multas pagos ou incorridos (728.082) (323.300)
Juros e multas parcelamentos - (181.999)
Descontos concedidos (280.765) (283.533)
Cessão de crédito - Contas a receber (647.085) (425.754)
Total de Despesas Financeiras (2.009.680) (1.303.434)
Receitas: Juros recebidos 9.428 54.559
Descontos obtidos 22.953 -
Outras receitas financeiras 6.911 -
Total de Receitas Financeiras 39.292 54.559
Saldo Líquido (1.970.388) (1.248.875)

23. Cobertura de Seguros: As máquinas, equipamentos e demais ativos da Companhia, estão se-
gurados através da apólice de seguro compreensivo empresarial. A Administração considera que o
montante de cobertura de seguro é suficiente para cobrir eventuais sinistros em seus equipamentos.

Modalidade Vigência Cobertura
Riscos Nomeados Operacionais /QB 25/11/2019 a 25/11/2020 30.085.025
Responsabilidade Civil Geral 30/11/2019 a 30/11/2020 10.000.000

Araraquara (SP), 31/12/2019.
Diretoria

Rafael Wolf Campos - Diretor
Rodney Alexandro Parana Pazzelo - CRC/PR - 039.029/O-6

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores e Acionistas da BREE Eficiência Energética S.A. Araraquara/SP. Opinião:
Examinamos as Demonstrações Contábeis da BREE Eficiência Energética S.A., que compreendem
o Balanço Patrimonial em 31/12/2019, as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela
data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa
opinião, as Demonstrações Contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os as-
pectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BREE Eficiência Energética S.A., em
31/12/2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naque-
la data, de acordo com as Práticas Contábeis adotadas no Brasil. Base para Opinião: A Auditoria foi
conduzida de acordo com as Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria. Nossas responsabilida-
des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada “Responsabilidades do
Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis”. Somos independentes em relação à Compa-
nhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Con-
tador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras Informações que
Acompanham as Demonstrações Contábeis e o Relatório do Auditor: A Administração da Compa-
nhia é responsável por essas e outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as Demonstrações Contábeis não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a Audi-
toria das Demonstrações Contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e,
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as Demonstrações
Contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distor-
cido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante
no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a
este respeito. Responsabilidades da Administração e da Governança pelas Demonstrações
Contábeis: A Administração da BREE Eficiência Energética S.A. é responsável pela elaboração das
Demonstrações Contábeis e pelos controles internos que ela determinou como necessários para per-
mitir a elaboração de Demonstrações Contábeis livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro. Na elaboração das Demonstrações Contábeis, a Administração é respon-
sável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicá-
vel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das Demonstrações Contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Compa-
nhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das Demonstrações Contábeis. Responsabilidades do
Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis: Nossos objetivos são obter segurança ra-
zoável de que as Demonstrações Contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir o Relatório de Auditoria contendo
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a au-
ditoria realizada de acordo com as Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria sempre detecta as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
Demonstrações Contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as Normas Brasileiras
e Internacionais de Auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao

-
monstrações Contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevan-
te resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;

-
mentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião

-
beis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Admi-

-
dade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso Relatório de Auditoria para as respectivas divulgações nas Demonstrações
Contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continui-
dade operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante
nossos trabalhos.

Curitiba (PR), 06/05/2020.
PSW Brasil Auditores Independentes . Eder Alexandre Souza
CRC-PR nº 5.196/O-2 - CVM nº 9458 CRC-PR-056.265/O-7

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Nota
Capital 
Social

Ajustes de 
Avaliação 

Patrimonial
Prejuízos 

 Acumulados
Patrimônio 

Líquido
Saldo em 31/12/2017 14.006.624 - (1.757.624) 12.249.000
Resultado do Exercício - - (3.655.445) (3.655.445)
Ajuste de Exercícios Anteriores 19 - - (995.125) (995.125)
Ajustes de Avaliação Patrimonial - 2.377.282 - 2.377.282
Saldo em 31/12/2018 14.006.624 2.377.282 (6.408.194) 9.975.712
Resultado do Exercício - - (2.876.856) (2.876.856)
Ajuste de Exercícios Anteriores 19 - - (469.909) (469.909)
Ajustes de Avaliação Patrimonial - 3.672.255 - 3.672.255
Saldo em 31/12/2019 14.006.624 6.049.537 (9.754.959) 10.301.202

Balanços Patrimoniais Nota 2019 2018
Ativo/Circulante 12.985.31910.885.745
Disponibilidades 4 27.816 25.432
Clientes a Receber 5 6.515.973 4.590.786
Estoques 6 4.525.497 4.792.307
Impostos a Recuperar 7 832.512 35.295
Outros Créditos 8 1.083.521 1.441.925
Não Circulante 18.773.411 12.453.442
Outros Créditos 8 290.976 235.820
Imobilizado 9 12.768.633 6.708.514
Intangível 10 5.713.802 5.509.108
Total do Ativo 31.758.730 23.339.187

Balanços Patrimoniais Nota 2019 2018
Passivo/Circulante 9.675.139 7.343.554
Fornecedores 11 3.806.099 3.190.481
Obrigações Sociais e Tributárias 12 839.655 306.747
Obrigações Trabalhistas 13 1.013.561 1.275.179
Parcelamentos Tributários 14 1.168.661 940.016
Adiantamento de Clientes 15 1.247.102 971.071
Outras Contas a Pagar 1.600.061 660.060
Não Circulante 11.782.389 6.019.921
Parcelamentos Tributários 14 5.311.772 2.557.351
Transações com partes Relacionadas 16 2.181.330 2.172.970
Tributos Diferidos 17 4.289.287 1.289.600
Patrimônio Líquido 10.301.202 9.975.712
Capital Social 18 14.006.624 14.006.624
Prejuízos Acumulados (9.754.959) (6.408.194)
Ajustes de Avaliação Patrimonial 6.049.537 2.377.282
Total do Passivo 31.758.730 23.339.187

Demonstrações de Resultados Nota 2019 2018
Receita Operacional Líquida 20 23.913.581 23.498.417
Custos dos Produtos Vendidos 21 (17.569.795) (16.812.022)
Despesas Operacionais (9.601.316) (10.341.840)
Despesas Gerais e Administrativas 21 (3.854.325) (4.594.428)
Despesas Comerciais 21 (3.776.603) (4.312.834)
Outras Despesas Operacionais 21 - (185.703)
Resultado Financeiro 22 (1.970.388) (1.248.875)
Resultado Não Operacional 380.674 -
Outras Receitas/Despesas não Operacionais 380.674 -
Resultado Antes do IRPJ e da CSLL (2.876.856) (3.655.445)
Resultado Líquido do Exercício (2.876.856) (3.655.445)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes 2019 2018
Resultado Líquido do Exercício (2.876.856) (3.655.445)
Resultado Abrangente do Exercício (2.876.856) (3.655.445)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Indireto 2019 2018
Resultado do Exercício (2.876.856) (3.655.445)
Depreciação e Amortização 280.157 456.785
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 158.511 -
Ajustes de Exercícios Anteriores (469.909) (995.125)
Resultado do Exercício Ajustado (2.908.097) (4.193.785)
Variações nos Ativos e Passivos
Clientes a Receber (2.083.698) 2.303.246
Estoques 266.810 1.965.982
Impostos a Recuperar (797.217) 369.238
Outros Créditos 303.248 (1.345.722)
Fornecedores 615.618 (78.663)
Obrigações Sociais e Tributárias 532.908 181.357
Obrigações Trabalhistas (261.618) (201.289)
Parcelamentos Tributários 2.983.066 219.039
Adiantamento de Clientes 276.031 791.951
Outras Contas a Pagar 940.001 646.537
Partes Relacionadas 8.360 2.172.970
Provisões Passivas - (33.133)
Disponibilidades Geradas nas Atividades Operacionais (124.588) 2.797.728
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de Ativo Imobilizado (776.253) (3.736.387)
Aquisição de Ativo Intangível (204.694) (63.810)
Disponibilidades Geradas nas Atividades de Investimentos (980.947) (3.800.197)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - (200.000)
Tributos Diferidos 1.107.919 1.224.661
Disponibilidades Geradas nas Atividades de Financiamentos 1.107.919 1.024.661
Disponibilidades Totais Líquidas das Atividades 2.384 22.192
Demonstração da Variação nas Disponibilidades
Saldo Inicial das Disponibilidades 25.432 3.240
Saldo Final das Disponibilidades 27.816 25.432
Aumento / Redução nas Disponibilidades 2.384 22.192

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 

IMOBILIÁRIOS DA 31ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. (SUCESSORA POR 
INCORPORAÇÃO DA ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A A PARTIR DE 01/09/2017).

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 31ª Série da 1ª Emissão da ISEC 
SECURITIZADORA S.A. (“CRI”, “Emissão” e “Emissora” respectivamente), a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, nos termos das cláusulas 14.2, 
em especial a cláusula 14.15, do Termo de Securitização dos Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis 
Imobiliários da 29ª, 30ª e 31ª Séries, celebrado em 28 de dezembro de 2016, conforme aditado (“TS”), a reunirem-se em 
primeira convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 16 de outubro de 2020 às 11h00, de 
forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams (“Assembleia”), conforme 
Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), a fi m de deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia: (i) avaliar o pedido apresentado pela Ginco Urbanismo Ltda. (“Devedora”) datado de 09 de setembro de 2020 à 
Emissora, para: (a) autorizar a prorrogação da obrigação de apresentação do relatório anual de rating, conforme previsto 
na cláusula 22.4 do TS, para dezembro/2021, de modo a não incidir em vencimento antecipado conforme cláusula 6.1, 
alínea “o” do Contrato de Financiamento Imobiliário, afastando as supostas penalidades decorrentes e postergando a 
validade do último relatório emitido, de forma que não haveria apresentação do referido relatório no ano de 2020; 
(b) postergação do prazo estabelecido no item “(ii)” das deliberações da Assembleia Geral dos Titulares de CRI realizada 
em 22 de abril de 2020 (“AGT de 22/04/2020”) para reenquadramento da Razão de Garantia de Direitos Creditórios e a 
Razão de Direitos Creditórios, pelo período de 6 (seis) meses, a contar de 20/10/2020; (c) não declaração do vencimento 
antecipado do Contrato de Financiamento Imobiliário e, consequentemente, dos CRI, conforme cláusula 6.1 “b” do 
Contrato de Financiamento Imobiliário, em razão do desenquadramento do Fundo de Liquidez desde 30 de maio de 2020, 
bem como a concessão de prazo para recomposição do Fundo de Liquidez (conforme cláusula 8.4 do TS e cláusula 9.8 do 
Contrato de Financiamento Imobiliário), pelo período de 6 (seis) meses a contar da data de aprovação deste item, 
afastando as supostas penalidades decorrentes; (d) autorização para realização de Amortização Extraordinária Facultativa 
Parcial, conforme cláusula 6.1 do TS, com a dispensa de forma defi nitiva, do pagamento de prêmio adicional, indicado na 
cláusula 6.3.3 do TS e 4.7.4 do Contrato de Financiamento Imobiliário, de forma que as referidas cláusulas, e quaisquer 
outras que sejam necessárias, sejam alteradas para exclusão do pagamento de prêmio, em caso de amortizações 
antecipadas (obrigatória e facultativas); (e) alteração do prazo para envio dos Relatórios de Monitoramento, conforme 
previstos na cláusula 4.6 da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (conforme defi nida no TS), de modo que o envio pelo 
Agente de Monitoramento à Securitizadora com cópia às SPE, ocorra até o 14º (décimo quarto) dia (corrido), do mês 
subsequente à Data de Verifi cação; (ii) aprovar o aditamento do Termo de Securitização para alteração da defi nição da 
Conta Centralizadora, em razão da nova agência bancária da Conta Centralizadora que passa a ser: Bradesco, agência 
3395, conta corrente nº 7048-3; e (iii) autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Emissora, realizar todos os 
atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado no item (i) acima. 
O material necessário para embasar a deliberação dos investidores está disponível (i) no site da Emissora: www.isecbrasil.
com.br; e (ii) no site da CVM: www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de 
instalação da Assembleia em primeira convocação é de titulares do CRI que representem, pelo menos, 50% (cinquenta por 
cento) mais um do valor total dos CRI em circulação e, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, 
conforme cláusula 14.5 do Termo de Securitização, e conforme deliberado na Assembleia Geral de Titulares de CRI 
realizada em 08 de abril de 2019. Considerando as medidas restritivas relacionadas principalmente ao fl uxo e aglomeração 
de pessoas impostas pelo governo nacional e internacional em face da ampla e corrente disseminação do novo corona 
vírus causador da Covid-19, bem como em observância à IN CVM 625, informamos aos titulares dos CRI que a Assembleia 
ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, tanto para fi ns de participação quanto para voto, através do 
sistema Teams de conexão via internet, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI 
que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestao@isecbrasil.com.br com cópia para juridico@isecbrasil.com.
br e ao Agente Fiduciário para assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da 
realização da Assembleia, sendo aceito somente até o horário de realização da Assembleia, os seguintes documentos: (a) 
quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que 
comprovem a representação do titular do CRI; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes 
específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Conforme art. 7º da IN CVM 625, a 
Emissora disponibilizará acesso simultâneo à eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham 
sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ISEC SECURITIZADORA S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002976-18.2018.8.26.0006 
O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional VI - Penha de França, Comarca de  
São Paulo-SP., Dr. Sinval Ribeiro de Souza, na forma da lei, etc., FAZ SABER a Ricardo 
Gomes da Silva (CPF. nº 285.535.658-07), que João Espedito Nascimento ajuizou a ação de 
Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança, objetivando condenação do réu ao 
pagamento de R$.7.526,20 (05/2018), corrigido monetariamente e acrescido de juros, referente 
aos alugueres e encargos locatícios do imóvel situado na Rua João Abid Caram, 08, sobrado 02,  
Vila Ré CEP.03668-150, São Paulo-SP., bem como a pagar custas, honorários e demais 
cominações. Estando o mesmo em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que, em 15 dias, 

presumindo-se verdadeiras as alegações, de fato, formuladas pelo autor e sendo nomeado(a) 
B 25 e 26/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1108092-56.2017.8.26.0100 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acacio 
de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BELLS PRODUTOS E DESIGN LTDA, 
CNPJ 12.648.314/0001-84, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A ajuizou uma 
Ação de Procedimento Comum Cível objetivando o recebimento de R$ 72.692,10 (agosto/2017), 
corrigidos e acrescido de encargos legais, referente ao débito das faturas de fornecimento de energia 
elétrica do imóvel situado na Rua Cacique Tibiriçá, 306, Parque Santo Antônio, São Bernardo do  
Campo/SP (instalação MTE0001113 - cliente 22676936), bem como a custas, honorários e demais 
cominações. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, 

da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de agosto de 2020.     B 25 e 26/09

Boviel-Kyowa S.A. Consultoria e Planejamento - Em Liquidação
CNPJ nº 43.519.966/0001-42

Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os Srs. Acionistas a se reunirem em AGE, a realizar-se no dia 23/10/2020, em 1ª convocação às 10h00 e, 
em 2ª convocação, às 12h00, à Estrada da Penha, 1.301, Sala 2 - Jardim Arujá - Arujá, SP, a fim de discutirem e deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia: i) Aprovação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras da Sociedade, referentes ao exercício
social encerrado em 30/06/2020; ii) análise e aprovação dos recebimentos e pagamentos realizados no período da liquidação; 
iii) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Arujá, 21/09/2020. Tsukasa Arakawa - Liquidante.

I9 Tecnologia da Informação Ltda.
CNPJ nº 12.837.349/0001-61 - NIRE 3523066866-5

Edital de Convocação de Reunião de Sócios
Ficam convidados os Senhores sócios da I9 Tecnologia da Informação Ltda. a reunir-se em Reunião de Sócios a ser realizada às 14:00 horas do dia 07/10/2020,
na sede da Sociedade localizada na cidade e estado de São Paulo, na Avenida Ibirapuera, nº 2033, 7º andar, Sala 74 A, Moema, CEP: 04029-100, para discutir e
deliberar acerca: (a) da destituição do administrador Sr. Thiago Teixeira de Bulhões; (b) indicação e eleição do novo administrador da Sociedade; 
(c) esclarecimentos acerca das integralizações das quotas subscritas e ainda não integralizadas e (d) transferência da sede social da Sociedade para a cidade de
Curitiba/PR. Por F2 Brothers Participações Societárias Eireli, MXR Holding Ltda., Fox Holding Ltda.. e Nelore Participações Eireli. São Paulo, 24/09/2020.

N.I.B.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A.  –  CNPJ/ME nº 31.232.215/0001-61  –  NIRE 35.300.520.092
Ata de Assembleia Geral Extraordinária

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 10/08/2020, às 9:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na cidade de São 
Paulo, SP. 2. Convocação e Presença: Presença da totalidade dos Acionistas e os Srs. Raquel Elias Balarin e Bruno Cesar de Oliveira 
Mello Nunes. 3. Mesa: Presidente: João Francisco da Silveira Neto; Secretário: Luis Felipe Teixeira do Amaral. 4. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre: (i) a renúncia de administrador; (ii) a eleição de administradores; (iii) a aprovação da alteração da Cláusula 9ª do 
Estatuto Social; e (iv) a autorização para que os Diretores da Companhia pratiquem e assinem quaisquer atos necessários para o fiel 
cumprimento das matérias acima. 5. Deliberações: Os Acionistas por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: 
5.1. Consignar a renúncia do Sr. Luis Felipe do Amaral ao cargo de diretor da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada 
à Companhia, a qual fica arquivada em sua sede. 5.2. Aprovar a eleição dos seguintes diretores, todos sem designação específica, 
com mandato até a AGO que aprovar as contas do exercício social findo em 31/12/2020: (i) Raquel Elias Balarin, brasileira, união 
estável, jornalista, RG nº 11.480.736-X SSP/SP; CPF/MF sob o nº 148.375.838-90, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, 
SP; e (ii) Bruno Cesar de Oliveira Mello Nunes, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG nº 09789027-1, Detran/RJ, CPF/MF sob o 
nº 105.451.107-18, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, RJ. A posse dos Diretores ora eleitos fica condicionada 
a apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável e, a assinatura do termo de posse, lavrado 
em livro próprio da Companhia. 5.3. Aprovar a alteração da Cláusula 9ª do Estatuto Social da Companhia, a qual passará a ter a 
seguinte redação: “Artigo 9º  - A representação ativa e passiva da Companhia perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante 
quaisquer repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista 
e entidades paraestatais, bem como o exercício dos poderes normais de gerência, tais como assinar documentos, escrituras, contratos 
e instrumentos de crédito, emitir e endossar cheques, abrir, operar e encerrar contas bancárias, relacionados ao regular exercício dos 
objetivos da Companhia, contratar empréstimos, concedendo garantias, adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens 
móveis e imóveis, somente poderão ser realizados pelo Diretor João Francisco da Silveira Neto em conjunto com outro Diretor. §1º - A 
nomeação de procurador(es) da Companhia dar-se-á pela assinatura do diretor João Francisco da Silveira Neto em conjunto com outro 
Diretor, incluindo, mas sem se limitar a procurações outorgadas para fins bancários. Os instrumentos de mandato devem especificar os 
poderes conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de validade não superior a um ano, exceto em relação às procura-
ções “ad judicia”, as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. §2º - São expressamente vedados, sendo considerados 
nulos e inoperantes em relação à Companhia e terceiros, os atos de qualquer Diretor, empregado ou procurador da Companhia que a 
envolverem em qualquer obrigação relativa a negócios ou operações estranhos ao seu objeto social, bem como a concessão de garantias 
em favor de terceiros, tais como fianças, avais, endossos ou outras garantias quaisquer, salvo quando expressamente autorizados 
pelos acionistas representando a totalidade do capital social.” 5.4. Autorizar que os Diretores da Companhia pratiquem e assinem 
quaisquer atos necessários para o fiel cumprimento das matérias acima. Ata em forma de sumário: Foi autorizada a lavratura desta 
ata em forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme permitido pelo Artigo 130 da 
Lei nº  6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a 
Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Mesa e por todos os acionistas. 
A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 10/08/2020. Mesa: João Francisco da Silveira Neto - Presidente; 
Luis Felipe Teixeira do Amaral - Secretário. JUCESP nº 0.638.100/20-3, em 15/09/2020.
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O presidente da República,
Jair Bolsonaro, sancionou hoje
(24) a Lei n° 14.060 que permite
a prorrogação excepcional, por
um ano, dos prazos para cum-
primento dos regimes de draw-
back suspensão e isenção, in-
formou o Ministério da Econo-
mia.

De acordo com o ministé-
rio, esses regimes conferem
maior competitividade aos ex-
portadores brasileiros, deso-
nerando de tributos as impor-
tações e aquisições locais de
insumos utilizados na produ-
ção de bens destinados ao
mercado externo.

A nova legislação teve ori-
gem na Medida Provisória 960,
editada em 4 de maio deste ano,
no contexto das ações adotadas
pelo governo federal para redu-
zir os impactos da pandemia da
covid-19 sobre a economia bra-
sileira.

Segundo o ministério, além
da confirmação do texto origi-
nal da MP 960, que previa a
prorrogação excepcional de
prazos de cumprimento ape-
nas para o drawback suspen-
são, a lei publicada nesta quin-
ta contempla a extensão desse
benefício para o regime de dra-
wback isenção.

“A ampliação busca evitar
que, em função da redução na
atividade econômica no Brasil
e no exterior, provocada pelo
coronavírus, as empresas bra-
sileiras que detenham atos con-
cessórios de drawback isen-
ção, com vencimento improrro-
gável em 2020, não consigam
efetuar, no prazo originalmente
estabelecido, a reposição do
estoque de insumos equivalen-
tes aos anteriormente aplica-
dos em bens exportados. Isso
porque a realização dessas ope-
rações neste momento poderia
comprometer o capital de giro
das empresas sem proporcio-
nar a elas, no curto prazo, a cor-
respondente entrada de recei-
tas”, explicou o ministério.

Dados da Secretaria de Co-
mércio Exterior (Secex) do Mi-
nistério da Economia apontam
325 atos concessórios de dra-
wback isenção com vencimen-
to neste ano e reposições de
insumos autorizadas na ordem
de US$ 942,3 milhões. Desse
montante autorizado, o valor
de US$ 424,9 milhões (cerca de
45% do total) diz respeito a
operações que, com a nova lei,
poderão ser concretizadas em
2021.

O que é drawback
Os regimes de drawback

permitem a suspensão, isenção
ou redução a zero de tributos,
na importação ou na aquisi-
ção no mercado interno, de
insumos a serem empregados
ou consumidos na industria-
lização de produtos exporta-
dos. (Agência Brasil)

Lei prorroga
incentivo
fiscal para

exportadores
durante

pandemia

Jornal
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USINA AÇUCAREIRA FURLAN S.A.
CNPJ nº 56.723.257/0001-26

Senhores Acionistas:  
A Diretoria.

2020 2019
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 

 Estoques  2.657 

 Imposto a recuperar
 Outras contas a receber  5.726 

 61.860 
Não circulante

 Imposto a recuperar  -  5.857 
 Outras contas a receber
 Depósitos judiciais e outros 
 Mútuo Financeiro  30.506  - 

 1.522 
 25.165 

 Imobilizado  180.782 
 Direito de uso  - 
 Intangível  - 

Balanços Patrimoniais em 31 de Março de 2020 e 2019 
2020 2019

Circulante
 Fornecedores  33.205 
 Passivo de arrendamento  20.207  - 

 52.211 

 Impostos parcelados 
 Outras contas a pagar 

Não circulante
 Passivo de arrendamento  25.167  - 

 - 
 Impostos parcelados  10.717 

 227.237 
 Patrimônio líquido 
 Capital social  66.000  66.000 

 55.588 

Resultado 2020 2019

Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto  22.860  770 

 Vendas

 3.200  3.112 

em 31 de março de 2020 e 2019 
2020 2019

 1.515 
 1.515 

Lucros
social Retenção acumulados Total

Saldos em 31 de março de 2018  66.000  83.085  - 
 -  -  -  - 
 -  -  -  - 
 -  -  -  - 

Prejuízo do exercício  -  -  -  - 
 -  -  -  - 

Saldos em 31 de março de 2019  66.000  - 
 -  -  -  - 
 -  -  -  - 
 -  -  -  - 
 -  -  -  -  1.515  1.515 
 -  76  -  -  - 

Dividendo mínimo obrigatório  -  -  -  -  1  1 
 -  -  -  - 

Saldos em 31 de março de 2020  66.000  - 

Relatório da Diretoria

 33.781 

Financeiras líquidas

 -  - 
 552  16.266 

 1.515 

Paulo Morimoto

Diretoria

Paulo Morimoto
Contador

31 de março de 2020 e 2019 
2020 2019

  1.515 

 - 

 21.213 

 - 

  101 
   Juros sobre arrendamentos  - 

  7.800 

  63 

 - 

 17 

   Juros pagos

 - 

   Pagamento de Passivo de arrendamento  - 

   No inicio do exercício

AGRO PECUÁRIA FURLAN S.A. E EMPRESA CONTROLADA
CNPJ nº 56.728.058/0001-00

Senhores Acionistas:
A Diretoria.

Relatório da Diretoria

Balanços Patrimoniais em 31 de Março de 2020 e 2019 

 Controladora  Consolidado 
Passivo  2020  2019  2020  2019 
Circulante
 Fornecedores e outras 
  contas a pagar

 10.878 

 Impostos e contribuições 

 Impostos parcelados  -    -   
 Outras contas a pagar  1.627 
Total do passivo circulante
Não circulante

 -    668  6.178 
 55.610  52.500 

 Mútuo Financeiro  -   

 -    -   
Provisões para processos judiciais  12.668 
 Impostos parcelados  -    -    -   
 Outras contas a pagar  6.157  6.555 
Total do passivo não circulante  785.600 
Patrimônio líquido
 Capital social subscrito 
  e integralizado

 Prejuizos acumulados
Patrimônio líquido atribuível 
 aos controladores

 -    -    2 
Patrimônio líquido
Total do passivo e 
 patrimônio líquido

   

em 31 de março de 2020 e 2019 
Controladora Consolidado
 2020  2019  2020  2019 

 6.265 
  6.265 

 -  -   2   1 
  6.265 

Capital Social Ajuste de Prejuízos Total atribuí-
Capital 

social
(-) Inte- Reali-

zado
avaliação 

patrimonial
 acumula-

dos 
 vel aos con-

troladores 
 de não con-

troladores Total
Saldo  em 31 de março de 2018  1 

 -  -  -  886  -    -    -   

 -  -  -    -   
 -  -  -  -  1  6.265 

Saldo  em 31 de março de 2019  2 
 -  -  -  811  -    -    -   
 -  -  -  -  2 

Saldo  em 31 de março de 2020

31 de março de 2020 e 2019 
Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
 6.265 

 -    -   
   Valor justo de propriedade 

 -   
 

 -   
 5.677 

 -    8.885  15.002 
 10.785 

 -   
 528 

 2.022 

   receber e outros recebíveis
  

 58  512 

   contas a receber
 

 116 

 76  216 

   adiantamento de clientes  21.778 
 

 1.218 

   outras contas a pagar  1.062 

 -   

 16.687 

 -    -    -   
 -    -   
 -    -   

   venda de imobilizado  -    55.000  -    55.000 

 55.000 
 

 

 -   
 18 

 

 2.712 
Demonstração do aumento do 

 2.211  5.516  2.250 
 7.555  8.228  5.516 

 2.712 

Damerson Evandro Furlan
Paulo Morimoto

Diretoria

Paulo Morimoto
Contador

 Controladora  Consolidado 
 2020  2019  2020  2019 

 10.812 
 - 

Custo das vendas e serviços
Lucro (prejuizo) bruto  6.577 

Outras receitas operacionais  8.261  20.271 

 -  - 

Resultado antes das receitas (despesas)

 612 
Financeiras líquidas
(Prejuízo) Lucro antes 
 dos impostos  12.081 

 -  - 
 816 

(Prejuízo) Lucro líquido 
 6.265 

 -  -   2   1 

  6.265 

 Controladora  Consolidado 
 2020  2019  2020  2019 

Circulante

 7.555  8.228  5.516 
 Contas a receber e outros recebíveis   -    -   
 Estoques  1.105  5.821 

 -    -   
 Impostos e contribuições 

 285  285 
Outras contas a receber  1.578 

Não circulante
 Outras contas a receber  -    -   
 Impostos e contribuições 
  a recuperar  15.188 

 Mútuo Financeiro -
Total do realizável 

 86.172  17.267 
 Propriedades para  

1.218.586 1.218.586 
 -    -   

 Imobilizado
1.285.678 

O Dr Cléverson de Araujo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Piracaia SP na forma da lei, etc....Faz Saber, aos que o
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam se os autos  nº
0000545-21.1999.8.26.0450, relativamente à Falência de Indústria e Comércio de Calçados BS Ltda, tendo sido
designado leilão público eletrônico/presencial do bem abaixo descrito, que será encerrado no dia 29 de  Outubro de 2020
a partir das 15h00, no sítio eletrônico www.faroonline.com.br, concomitantemente ao leilão físico/presencial designado
para o mesmo dia e horário que será realizado no auditório sito à Rua Silveira Martins, 70, 9º andar, Centro São Paulo
,SP, onde e quando será feita a venda pelo maior lance oferecido desde que superior a 50% da avaliação, ficando o
maior lance recebido abaixo deste valor  condicionado a posterior homologação pelo MM. Juízo responsável. O leilão
eletrônico em questão terá início em  08/10/2020 às 15h00, a partir de quando serão aceitos lances de interessados
previamente cadastrados no site www.faroonline.com.br. Os participantes do leilão via Internet concorrerão em igualdade
de condições com os participantes do leilão físico/ presencial. Pelo presente edital, ficam intimados os falidos,  credores,
eventuais ocupantes dos imóveis  se não intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados. CONDIÇÕES DE
VENDA: DOS LANCES: O presente Leilão será efetuado na modalidade mista “ON-LINE/PRESENCIAL”, sendo que os
lances deverão ser fornecidos através de sistema eletrônico do gestor www.faroonline.com.br ou presencialmente no
auditório por ele indicado e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das
ofertas. DO PAGAMENTO: Serão aceitos lances para pagamento à vista e a prazo: À vista: Pagamento do valor total
da arrematação em até 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir do encerramento do leilão, através de guia de depósito
judicial no Banco do Brasil em favor do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Piracaia. A prazo: 25% (vinte por cento)
do valor total da arrematação em até 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir do encerramento do leilão, através de
guia de depósito judicial no Banco do Brasil em favor do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Piracaia e o restante em
até 10( dez) parcelas mensais e sucessivas atualizadas com base na tabela do Tribunal de Justiça/SP .O maior lance será
o vencedor, independente da forma de pagamento (à vista ou a prazo).  DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão
do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, a ser paga pelo arrematante no prazo de até
24 horas após o leilão, através de depósito bancário, A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do lance.
O leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Ronaldo Sérgio Montenegro Rodrigues Faro, inscrito na Junta Comercial do
Estado de São Paulo sob nº 191, à quem será devida pelo arrematante a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o
valor do lance. Descrição dos bens: LOTE 01: Um imóvel sito à Rua São Miguel nº 410/420, Centro Piracaia, devidamente
matriculado no CRI de Piracaia sob matrículas nº  12.159 e 11.651 assim descrito:  Matrícula 12.159: Uma área de 5005
m², medindo 71,50 m da frente para a rua São Miguel,a partir 20° metro linear do terreno dos outorgantes e anuentes,
contíguo ao imóvel de propriedade do lar São Vicente de Paulo, 71,50 m nos fundos e 70,00 m da frente aos fundos
confrontando com os terrenos dos vendedores e anuentes, destacada de área maior localizada nesta cidade; Matrícula
11651: Um lote de terreno com 351,00m² com as seguintes medidas e confrontações: 10,00 m de frente para a rua São
Miguel desta cidade; 10,00 nos fundos confrontando com Rosário Dahy Neto, hoje com o imóvel anteriormente descrito:
35,1 m por um lado confrontando com o asilo São Vicente de Paula e 35,00 m , por outro lado confrontando com os
vendedores Rosário Dahy Neto ( hoje terreno anteriormente descrito). Consta no laudo de avaliação que sobre o referido
terreno encontra se construído um galpão,encerrando área construída de 4332,72 ².  VALOR DA AVALIAÇÃO R$
4.560.000,00 ( quatro milhões quinhentos e sessenta reais); Lote 02: Imóvel sito a rua São Miguel, 430, Piracaia,
devidamente matriculado junto ao CRI de Piracaia sob matrícula nº 11.651 assim descrito: Uma área com 1756 m², situada
na rua São Miguel, DESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE Piracaia SP, com as seguintes medidas e confrontações; tem início
no canto das divisas da ora compradora seguindo por 10,00m  a Rua São Miguel desta cidade em direção ao Asilo São
Vicente de Paula, daí atinge as divisas de Carlos Batista Leonel subindo, confrontando com o mesmo, por uma distância
de 35,00m , faz canto à esquerda e segue a mesma direção CONFRONTAÇÃO POR 10,00M , atingindo o muro do Asilo
São Vicente de Paula, daí sobre 2,40 m em linha reta, faz canto a esquerda, prosseguindo por 24,10, sempre com a
mesma confrontação até atingir as divisas de Joaquim Oliveira, daí sobe confrontando com o mesmo; por uma distância
de 33,00 m onde atinge uma Rua Projetada, seguindo por esta 37,50 m onde encontra as divisas do ora comprador,
daí desce em linha reta até a Rua São Miguel, confrontando com a mesma compradora, por70,50 m, onde encontra
o ponto de partida e encerramento desta descrição. Consta no laudo de avaliação que sobre o referido terreno encontra
se construído um galpão encerrando área construída de 1.240,43 m² VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 1.500.000,00 ( HUM
MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS); LOTE 03 : BENS MÓVEIS: Item 01 – Forno Reativador – R$ 800,00 ;Item 02 –
Injetora para Solado MG 1982 em PVC – R$ 4.500,00;Item 03 – Forno Reativador Master – R$ 150,00;Item 04 - Trocador
de Calor Refriac – R$ 3.000,00; Item 05 – Balança Filizola – R$ 200,00;Item 06 – Forno Reativador / Secador R$
1.500,00; Item 07 - Forno Estabilizador Stabilitron – R$ 3.000,00;Item 08 – Máquina de Montar Bico Poppi – R$
4.000,00;Item 09 – Desempenadeira – R$ 600,00; Item 10 – Lixadeira Dupla de 1 Velocidade – R$ 400,00; Item 11
– Lixadeira Dupla de 2 Velocidades – R$ 500,00;  Item 12 – Lixadeira Dupla de 2 Velocidades – R$ 450,00; Item 13
– Lixadeira Dupla de 1 Velocidade – R$ 350,00; Item 14 – Máquina de Conformar USM – R$ 1.500,00; Item 15 – Serra
de Fita – R$ 200,00; Item 16 – Máquina de Alta Frequência (Politron) – R$ 3.000,00; Item 17 – Máquina de Conformar
Palmilhas Açoreal – R$ 1.000,00; Item 52 - Grampeador de Palmilhas – R$ 250,00; Item 18 – Máquina de Cortar (Balancim
Cabeça) Poppi – R$ 2.000,00; Item 19 – Máquina de Cortar (Balancim Cabeça) Poppi – R$ 2.000,00; Item 20 –  Máquina
de Cortar (Balancim Cabeça) Poppi – R$ 2.000,00 ; Item 21 – Máquina de Cortar (Balancim Cabeça) Poppi – R$
2.000,00; Item 22 – Máquina de Escarnir – R$ 400,00 ; ; Item 23 – Máquina de Escarnir – R$ 350,00; Item 24 – Máquina
de Escarnir – R$ 300,00; Item 24 – Máquina de Escarnir – R$ 300,00; Item 25 – Máquina de Costura Coluna 1 Agulha
Pfaff – R$ 400,00;  Item 26 – Máquina de Costura Coluna 1 Agulha Pfaff – R$ 400,00; Item 27 – Máquina de Costura
Coluna 1 Agulha Pfaff – R$ 400,00; Item 28 – Máquina de Costura Coluna 1 Agulha Pfaff – R$ 400,00; Item 29 –
Máquina de Costura Coluna 1 Agulha Pfaff – R$ 350,00 ; Item 30 – Máquina de Costura Coluna 1 Agulha Pfaff – R$
350,00;  Item 31 – Máquina de Costura Coluna 1 Agulha Pfaff – R$ 350,00; Item 32 – Máquina de Costura Coluna 1
Agulha – R$ 350,00 ; Item 33 – Máquina de Costura Plana Pfaff – R$ 300,00;Item 34 – Máquina de Costura Zig Zag
Star – R$ 300,00;Item 35 – Máquina de Costura Reta 1 Agulha Pfaff – R$ 300,00;Item 36 – Máquina de Costura Reta
1 Agulha Pfaff – R$ 300,00; Item 37 – Máquina de Costura Reta 1 Agulha Pfaff – R$ 300,00 ; Item 38 – Máquina de
Costura Reta 1 Agulha Pfaff – R$ 300,00 ; Item 39 – Máquina de Costura Reta 1 Agulha Pfaff – R$ 300,00; Item 40
– Máquina de Costura Zig Zag Star – R$ 300,00 ;Item 41 – Máquina de Costura Zig Zag Marbor – R$ 300,00; Item 42
– Máquina de Costura de Braço (Viés) Pfaff – R$ 600,00; Item 43 – Máquina de Costura de Braço (Viés) Seiko – R$
550,00; Item 44 – Máquina de Costura Reta 2 Agulhas Pfaff – R$ 300,00 ;Item 45 – Máquina de Costura Coluna 2
Agulhas Pfaff – R$ 700,00; Item 46 – Máquina de Costura Coluna 2 Agulhas Pfaff – R$ 700,00;  Item 47 – Máquina
de Costura Coluna 2 Agulhas Pfaff – R$ 700,00 ; Item 48 – Máquina de Costura Coluna 2 Agulhas Ivomaq – R$ 500,00;
Item 49 – 3 Máquinas de Costura Coluna 2 Agulhas sem marca aparente – R$ 1.200,00; Item 50 – Canhão de Tirar
Rugas Poppi – R$ 450,00; Item 51 – Prensa Tipo Sorveteira Shoemac – R$ 250,00; Item 53 - Máquina de Carimbar
Caixas – R$ 380,00; Item 54 - Balancim para corte de sola/palmilha (Volante) – R$ 400,00; Item 55 – Reativador Kehl
– R$ 300,00; Item 56 – Torre de Resfriamento Alpina – R$ 2.500,00; Item 57 – Esteira de Montagem com 90 carrinhos
– R$ 4.500,00; Item 58 – Máquina de Rachar Materiais – R$ 250,00; Item 59 – Prensa Térmica Transtat – R$ 100,00;
Item 60 – Injetora Sola Max – R$ 2.000,00; Item 61 – Injetora Sola Jato – R$ 2.200,00; Item 62 – Secador de Matéria
Prima Proplast – R$ 500,00; Item 63 – Transformador á Óleo – R$ 400,00; Item 64 – Máquina de Bater/Misturar Cola
– R$ 80,00; Item 65 – Painel Elétrico – R$ 450,00; Item 66 – Lote de peças, componentes, máquinas e equipamentos
inservíveis e de inviável reforma e/ou recuperação e sucatas diversas, R$ – R$ 2.000,00.VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO
DO LOTE 03: R$ 62.160,00 ( sessenta e dois mil cento e sessenta reais). LOTE 04: UM QUILO DE  ESMERALDA bruta
. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 30.000,00. Os bens serão vendidos “ad corpus” e no estado em que se encontram,
bem como livre de quaisquer ônus, inclusive débitos de IPTU. Eventual regularização e retificação de área do(s)
imóvel(eis)será(ão)de responsabilidade do arrematante. O comprador pagará o produto da arrematação mais 5% de
comissão ao leiloeiro de acordo com a Lei. E para que produza os efeitos de direito é expedido o presente edital que
será afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0003758-56.2020.8.26.0011. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Rosana
Moreno Santiso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Ana Lúcia Salzano Ramires Woiler, CPF 173.339.688-
80, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Editora Sol Soft’s Livros Ltda.
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, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague a quantia de R$ 3.078,27 (junho/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 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 02 de setembro de 2020.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE 

RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 16ª E 17ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“Titulares dos CRI”) da 16ª e 17ª Séries da 1ª 
Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A (“CRI”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a PENTÁGONO S.A. 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, 
convidados a se reunir, em primeira convocação, em Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 14 de outubro 
de 2020 às 11h00 horas, de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft 
Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, 
a fi m de, conforme da Cláusula Décima Segunda do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários das 16ª e 17ª Séries 
da 1ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da ISEC Securitizadora S.A (sucessora por incorporação da ISEC 
Brasil Securitizadora S.A a partir de 01/09/2017) (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) 
A decretação, ou não, do Vencimento Antecipado da Cédula de Crédito Bancário Imobiliária de nº 001 (“CCB”) conforme 
Claúsula “(v)” da CCB bem como dos CRI, conforme Cláusula Terceira do Termo de Securitzação em razão: (a.i) do não 
pagamento dos Juros Remuneratórios e Amortização do Principal no período de 05 de abril de 2019 à 05 de setembro de 
2020, referentes aos CRI da 16ª Série da 1ª Emissão, previsto no Anexo I da CCB, bem como no Anexo II do Termo de 
Securitização, para o CRI; b) A decretação, ou não, do Vencimento Antecipado da CCB e, consequentemente, dos CRI, em 
razão do descumprimento, pela NEX Group Participações S.A (“Devedora”), da obrigação não pecuniária disposta na 
cláusula 2.4 “(j)” do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações (conforme defi nido no Termo de Securitização), conforme 
disposto na cláusula 8.1 “(vi)” da CCB; c) A decretação, ou não, do Vencimento Antecipado da CCB e, consequentemente, 
dos CRI, em razão do descumprimento pela Devedora, nos termos das cláusulas 5.1 “(ix)” e 8.1 itens “(xvii)” e “(xviii)” 
da CCB, em razão do não envio das demonstrações fi nanceiras anuais auditadas referentes ao 1º, 2º, 3º e 4º trimestres de 
2019 e ao 1º e 2º trimestres de 2020, das informações fi nanceiras trimestrais, da memória de cálculo do Índice Dívida 
Líquida/Patrimônio Líquido, bem como declaração comprovando caixa equivalente à 3 (três) parcelas vincendas de 
amoritzação e juros da CCB; d) Caso não seja decretado o Vencimento Antecipado da CCB e, consequentemente, dos CRI, 
nos termos dos itens “(a)”, “(b)”, e “(c)” acima, aprovar as minutas para formalização de novas garantias complementares, 
conforme deliberação aprovada nos itens “vi” e “ix” da ata da AGCRI 02/09/2019, a serem apresentadas na Assembleia, 
quais sejam: (i) cessão fi duciária de direitos creditórios do valor excedente da alienação fi duciária do imóvel matriculado 
sob o número 82.639 perante o Registro de Imóveis da Comarca de Gravataí/RS (“Cessão Fiduciária Direitos Creditórios 
Remanescentes”); (ii) cessão dos direitos sobre o imóvel objeto de incorporação imobiliária “Apartamento 11. Torre D e 
vagas de garagem nº 76 (G2) 96/97 (G2) e 106 (G2), em construção, perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula 
nº 36.683, do 1º Ofício de Registros de Imóveis da Comarca de Itajaí-SC (“Cessão Fiduciária Direitos Creditórios Imóvel”); 
e (iii) cessão fi duciária de recebíveis no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), a serem pagos até 31 de 
dezembro de 2020, para amortização do principal dos CRI Seniores (“Cessão Fiduciária Recebíveis”) (“Garantias 
Complementares”); e) Caso não seja decretado o Vencimento Antecipado da CCB e, consequentemente, dos CRI, nos 
termos dos itens “(a)”, “(b)”, e “(c)” acima, aprovar ou não, o novo fl uxo de pagamento dos CRI, previsto no Anexo II ao 
Termo de Securitzação, bem como no Anexo I da CCB de forma que as parcelas de Amortização e Juros Remunerátorios 
vencidas serão ajustadas e serão apresentados pela Devedora na Assembleia, inclusive os custos e alterações necessárias 
à implementação deste novo fl uxo nos Documentos da Emissão; f) Caso não seja decretado o Vencimento Antecipado da 
CCB e consequentemente dos CRI, nos termos dos itens “(a)”, “(b)”, e “(c)” acima, a realização de aporte, pelos Titulares 
dos CRI, do montante necessário à recomposição do Fundo de Liquidez (conforme defi nido no Termo de Securitização), 
utilizado para fazer frente às despesas da Emissão, não incluindo as parcelas de Amortização e Juros Remuneratórios 
vencidas, conforme deliberação da AGCRI 02/09/2019, tendo em vista que a Emissora identifi cou que o Fundo de Liquidez 
não possui recursos sufi cientes para fazer frente a todas as despesas do Patrimônio Separado descritos nos Documentos 
da Operação; g) Caso não seja decretado o Vencimento Antecipado da CCB e, consequentemente, dos CRI, nos termos dos 
itens “(a)”, “(b)”, e “(c)” acima, deliberar sobre o desdobramento dos CRI da Emissão, com alteração da quantidade de 
títulos e do respectivo valor unitário, sem prejuízo do atual saldo devedor, e dos custos e alterações necessárias à 
implementação do desdobramento ora proposto nos Documentos da Emissão, observada as condições estabelecidas na 
cláusula 19.1 “a” do Termo de Securitização; e h) autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Emissora, realizar 
todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar as deliberações 
acima. O material necessário para embasar a deliberação dos investidores está disponível (i) no site da Emissora: 
www.isecbrasil.com.br; e (ii) no site da CVM: www.cvm.gov.br. A Assembleia será instalada em primeira convocação, nos 
termos da cláusula 12.4 do Termo de Securitização, mediante a presença de investidores que representem pelo menos 
50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulação e, em segunda convocação, conforme edital que vier a ser 
oportunamente publicado, com qualquer número de titulares em circulação presentes. Considerando as medidas 
restritivas relacionadas principalmente ao fl uxo e aglomeração de pessoas impostas pelo governo nacional e internacional 
em face da ampla e corrente disseminação do novo corona vírus causador da Covid-19, bem como em observância à IN 
CVM 625, informamos aos titulares dos CRI que a Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma 
exclusivamente remota e eletrônica, tanto para fi ns de participação quanto para voto, através do sistema Teams de 
conexão via internet sem possibilidade de participação de forma presencial, ou de envio de Instrução de Voto previamente, 
com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico à 
Emissora para juridico@isecbrasil.com.br e ao Agente Fiduciário para assembleias@pentagonotrustee.com.br, 
preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa 
física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a 
representação do titular do CRI; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para 
sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Conforme art. 7º da IN CVM 625, a Emissora 
disponibilizará acesso simultâneo à eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido 
apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada. 

São Paulo, 24 de setembro de 2020. ISEC SECURITIZADORA S.A.

Edital de Citação Processo 1034335-63.2016.8.26.0100 - Este Juízo FAZ SABER a 
que lhe foi movida Ação* por 

alegando em síntese: “A Autora e Ré celebraram CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (instalação  
nº MTE0016486). O Réu, inadimpliu faturas de energia elétrica e multa rescisória, desse modo, o valor do débito atualizado remonta o 
valor de R$ 33.786,16 (trinta e três mil, setecentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos) para abril/2016.” Encontrando-se a parte 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 

B 25 e 26/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0081187-94.2018.8.26.0100 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Alexandre Bucci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DIEGO ANTONIO CHIAPPINA, 
Brasileiro, CPF 386.024.418-35, que foi distribuído incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica de TIBIRIÇA GUINDASTES E TRATORES LTDA por parte de Eletropaulo 
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, para que lhe seja reconhecida a responsabilidade 
pelo pagamento do débito da sociedade empresária, na forma prevista nos artigo 133 a 135 da 
Lei 13.105/15. Encontrando-se o terceiro em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 

presente edital, apresente resposta. Não sendo apresentada resposta, será considerado revel, 

publicado na forma da lei. NADA MAIS                                                   B 25 e 26/09

Imobel Participações Societárias S/A
CNPJ/MF nº 53.595.260/0001-13

Aviso aos Acionistas
Informamos que se encontram a disposição dos acio-
nistas, na sede da companhia, Rua Octávio Zampirollo, 
270 A, São Paulo, SP, os documentos a que se refere 
o artigo 133 da Lei 6.404/76 relativos aos exercí-
cios sociais encerrados em 31/12/2016, 31/12/2017, 
31/12/2018 e 31/12/2019. A Diretoria.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006180-22.2020.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Michel Chakur
Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUCIANA SILVÉRIO DE SOUZA, Brasileira, Casada, Empresária
Comercial, RG 259776981, CPF 276.976.458-66, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento
de sentença, movida por Colegio Amorim Ltda - Ermelino Matarazzo. 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, para que,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de
R$ 3.981,62, 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 úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de setembro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1023412-35.2017.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Michel Chakur Farah, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSEFA DOS SANTOS SILVA, Brasileiro, RG 32247144-8, CPF 100.404.318-00, que lhe
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Colegio Amorim Ltda - Ermelino Matarazzo, alegando
em síntese: é credora da ré (avó paterna do aluno) da quantia de R$ 6.833,10 referente ao contrato de prestação de
serviço educacional, tendo como beneficiário o jovem VITOR AUGUSTO DOS SANTOS DIBIASI, para o 7º ano do ensino
fundamental II, foi assinado em 27/01/2016, para o ano letivo de 2016. No ato da contratação do serviço, a Requerida
comprometeu-se ao pagamento da anuidade escolar referente ao ano letivo de 2016 no valor total de R$ 7.656,00 (sete
mil, seiscentos e cinquenta e seis reais) a serem pagos, em 12 (doze) parcelas mensais e fixas nos valores de R$ 638,00
(seiscentos e trinta e oito reais) cada uma, com vencimento para o dia 20 (vinte) de cada mês. Encontrando-se a ré em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 15 (quinze) 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 09 de julho de 2020.

Leilão de Arte - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica que
será realizado o leilão de arte 16955
no dia 30/09 às 19 h.
www.crayonescritoriodearte.com.br,
Av. Doutor João Guimarães, 315A
Morumbi SP/SP (11) 2579-0542
crayonleiloes@gmail.com
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EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1092125-39.2015.8.26.0100 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Juliana Dias Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) # espolio de Elcirio Moreira 
Branco e Maria Pereira Branco (281.154.068), Josepha Adriana Miranda Costa, Admir Pereira Santos, 
Bruno Burilo Pereira Santos e Joilson Silva de Miranda, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Manuel Fernandes Filho e Celina Miranda 
Costa Fernandes ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na 
Estrada dos Mirandas, nº 1030, Jardim Maria Duarte, CEP 05752-001, São Paulo-SP, alegando posse mansa 

deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
B 25 e 26/09

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE  
10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1000022-57.2015.8.26.0053. A MM. 
Juíza de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/
Acidentes, Estado de São Paulo, Dra. Liliane Keyko Hioki, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que a COMPANHIA METROPOLITANA 
DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB move uma Desapropriação por Interesse 
Social Comum contra Mário de Jesus da Silva, CPF 258.565.298-04 e Mônica Mesquita 
da Silva, CPF 055.561.098-50; Ivanise Silva Vieira Romão, CPF 815.199.588-20; 
Ulisses Lemos Torres Filho, CPF 051.037.268-66, e s/m Karina Goldmann Lemos Torres,  
CPF 149.212.838-42; Abílio Antonio Borges e s/m Ottilia Thiago Borges, CPF em comum 
050.931.638-72; Marina Dolorosa Borges Martinez, CPF 056.808.838-72, e s/m Francisco 
Braz Seixas Martinez, CPF 203.830.968-04; Alcinda Maria Borges, CPF 056.808.68-34; Anélio 
Lopes Borges e s/m Maria Antonieta Junqueira Borges, CPF em comum 321.894.868-15; 
Neusa Terezinha Borges, CPF 403.227.858-04; Maria Therezinha Beccari de Moraes,  
CPF 219.605.778-91, Jaqueline Beccari de Moraes, CPF 132.010.438-00, Vera Regina 
de Moraes Santiago, CPF 114.602.118-63, Norival Santiago, CPF 527.167.838-53; e José 
Cardoso Mendes, CPF 103.728.908-06 e s/m Maria Braga Mendes, CPF 100.558.2018-12, 
objetivando 7 (sete) imóveis localizados na Rua Funchal, 348; Rua Funchal, 358; Rua 
do Coliseu s/n°, Contribuintes n°s 299.026.0008-3, 299.026.0010-5, 299.026.0009-1, 
299.026.0011-3, 299.026.0012-1, 299.026.0015-6 e 299.026.0033-4, Matrículas 28.136, 
170.065, 127.966, 118.726, 91.016, TR 40.793 e TR 71.770, todas do 4° CRI declarados 
de utilidade pública conforme Decreto Municipal nº 55.125, datado de 19.05.14. Para o 
levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo  

 

Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de setembro de 2020.

2ª Vara da Fazenda Pública
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Mundial de Motovelocidade retorna
a Espanha neste final de semana
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Um ano atípico, cheio de
obstáculos e com muitos desa-
fios. É neste cenário que a tem-
porada 2021 da Mitsubishi Cup,
rali cross country da Mitsubishi
começará nesse próximo final de
semana, no Autódromo Velocit-
ta, em Mogi Guaçu, interior de
São Paulo.

Ao todo, 30 veículos dividi-
dos em quarto categorias – L200
Triton Sport R, L200 Triton Sport
RS, L200 Triton ER, ASX RS e
ASX RS Pró – percorrerão o de-
safiador circuito de cerca de 30
quilômetros com diversos desa-
fios pela região do Autódromo:
Os carros são preparados pela
Spinelli Racing em parceria com
a Mitsubishi Motors, única mon-
tadora na América Latina que tem
uma linha de produção de veícu-
los de corrida, e estão disponíveis
para venda para os pilotos e equi-
pes com condições especiais.

Com um número expressivo
de estreantes, a temporada 2020
da Mitsubishi Cup terá quatro

etapas que ocorrerão em dois fi-
nais de semana de rodadas du-
plas: 26 e 27 de setembro no
Velocitta e 17 e 18 de outubro
em Jaguariúna. A redução no nú-
mero de etapas ocorreu por con-
ta do cenário de pandemia.

Cada etapa será realizada res-
peitando uma série de protocolos
de segurança em relação ao con-
tágio do Covid-19. Exames de PCR
para a detecção do vírus são obri-
gatórios para todos os presentes no
evento, assim como o uso de más-
caras e equipamentos de proteção.

“Esse é um ano atípico e, por
isso, exige uma série de cuida-
dos e adaptações como forma de
mantermos todos os envolvidos
em máxima segurança. Mesmo
assim, esperamos ter muita emo-
ção e uma competição bastante
empolgante”, afirma Guiga Spi-
nelli, organizador da categoria.

Foco na solidariedade
Neste ano, o foco da Mitsu-

bishi CUP assim como dos de-

mais eventos de experiência pro-
movidos pela Mitsubishi está to-
talmente voltado à solidariedade.

Parte do valor arrecadado
com as inscrições para a Mitsu-
bishi Cup será doado para insti-
tuições de caridade da região
onde cada etapa será realizada.

“Em um ano tão atípico
como este, contamos como nun-
ca com a ajuda de cada partici-
pante para podermos colaborar

com instituições que atuam na
ajuda aos mais necessitados nas
regiões onde as etapas serão
promovidas”, afirma Letícia
Mesquita, diretora de marketing
da Mitsubishi Motors no Brasil.

A temporada 2020 do Mitsu-
bishi Cup tem patrocínio de Lu-
brax-Petrobras, W.Truffi Blinda-
dos, Axalta, Banco Itaú, Pirelli,
Harman-JBL, Mit Consórcio,
Pilkington e Mit Seguros.

500 Milhas de Kart ganha novo formato
e será realizada em 28 de novembro

Principal prova de endurance
do kartismo brasileiro, a 500
Milhas de Kart Granja Viana será
realizada em 2020 com novida-
des. A competição que tradicio-
nalmente encerra o calendário do
automobilismo nacional será dis-
putada um pouco antes, em 28 de
novembro, em conjunto com o
Brasileiro de Rotax. A disputa
prevê um novo formato, com 500
quilômetros em cerca de sete
horas de prova. A primeira e a

última hora da corrida serão exi-
bidas ao vivo no SporTV. 

O local exato da prova ainda
está sob definição, porém a corri-
da será realizada no Kartódromo
Granja Viana, em Cotia (SP), ou no
Kartódromo Ayrton Senna em In-
terlagos, na capital. Além disso, o
custo será reduzido para os pilo-
tos, com a organização prevendo
um pacote mais acessível para as
equipes em ano marcado pelas di-
ficuldades da pandemia.  As inscri-

ções para a prova serão abertas no
próximo dia 5 de outubro.

Todos os protocolos, que já
estão sendo implementados na
Copa São Paulo de Kart e na
Copa KGV (como restrição de
acessos, testes em pilotos e me-
cânicos e maior distanciamento
social), serão realizados também
nas 500 Milhas de Kart, confor-
me explica Felipe Giaffone, um
dos organizadores da prova des-
de que ela foi criada em 1997.  

“Ficamos felizes em confir-
mar esta prova em um ano tão
difícil. Os protocolos de segu-
rança serão realizados e em bre-
ve os divulgaremos para todos,
mas tudo está sendo bem alinha-
do para preservar a saúde de to-
dos os envolvidos. Já estamos
com novos protocolos nas com-
petições aqui do KGV e molda-
remos a programação para evitar
grandes aglomerações no kartó-
dromo. Estamos felizes também
pela renovação do nosso pacote
de transmissão da prova, que

mais uma vez será exibida ao vivo
pelo SporTV”, explica Giaffone,
que também é proprietário do
Kartódromo Granja Viana.  

A 500 Milhas de Kart é a cor-
rida de longa duração mais de-
mocrática no kartismo mundial,
pois reúne na mesma pista nomes
consagrados na F1, Indy, Fórmu-
la E, Stock Car, Copa Truck, F3 e
também inclui pilotos que são
amadores, mas que competem
regularmente no KGV durante o
ano e tratam a prova como prin-
cipal evento da temporada.  

Rubens Barrichello, Tony Ka-
naan, Felipe Massa, Christian Fitti-
paldi, Felipe Giaffone, Hélio Cas-
troneves, Nelsinho Piquet, Lucas
Di Grassi e outros grandes pilotos
já fizeram história na competição.  

A programação completa sobre
a prova será divulgada em breve.
Para mais informações sobre as
500 Milhas de Kart e todas as com-
petições organizadas pelo KGV,
além de inscrições para a prova,
acesse o site do kartódromo. 
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Mitsubishi Cup abre a 21ª temporada
em Mogi Guaçu (SP)

Por Jarcio Baldi

O Mundial de Motovelocida-
de - Motogp, deixa a Itália e re-
torna à Espanha nesse final de
semana com o Grande Prêmio de
Barcelona. Quem apareceu pelo
paddock foi o campeão Marc Már-
quez, mas “apenas” para se reunir
com a equipe e dar força aos pilo-
tos Honda. Numa entrevista Marc
disse que esse está sendo um Mun-
dial muito estranho dando a im-
pressão que ninguém quer ganhá-
lo, referindo-se à inconsistência
dos resultados até o momento, mas
explicou que quando você apenas
quer ganhar uma prova, como os
novatos, não se importa tanto, ar-
risca mais e pilota com mais con-
fiança, mas quando o piloto tem
que vencer para se manter no topo
as coisas mudam.

As condições da pista não
agradaram muito os pilotos no
primeiro dia de treinos com for-
tes ventos e falta de aderência.
Normalmente o GP de Barcelo-
na acontece nos meses de junho,
quando a temperatura é mais ele-
vada, e agora está acontecendo
numa época do ano em que as
temperaturas são mais amenas,
levando os pilotos a terem difi-
culdade com a aderência.

Mesmo com dificuldades e
uma queda no início dos treinos
Franco Morbidelli, que terá Va-
lentino Rossi como companhei-
ro de equipe em 2021, ficou
com o melhor tempo do dia. “Foi
uma queda boba, deveria ter aque-
cido melhor os pneus. Felizmen-
te não houve sérios danos à
moto. A aderência está muito es-
tranha, praticamente não tem,
mas creio que tive menos proble-
mas que os demais pilotos”.
Brad Binder, que ficou com o 3º
melhor tempo, disse que parecia
estar pilotando sobre o gelo. “A
aderência aqui demora para atin-

gir um bom nível”.
Barcelona é tido como um

circuito rápido que teoricamen-
te favorece às Ducatis, mas não
foi isso que se viu nos treinos
livres. As vermelhas foram a mai-
or decepção do dia, com a me-
lhor colocação ficando com Jack
Miller em 11º e o líder do cam-
peonato, Dovizioso, apenas com
o 18º melhor tempo. “Foi um dia
muito estranho com muito ven-
to e para ser rápido você preci-
saria de se arriscar muito. O re-
sultado de hoje (sexta-feira) não
demonstra nosso potencial” de-
clarou o ducatista. A sorte real-

Dovizioso enfrenta dificuldade nos treinos

mente não está ao lado de Cal Cru-
tchlow que recentemente teve uma
fratura do escafoide e duas cirur-
gias no braço, tropeçou e caiu so-
bre o tornozelo danificando alguns
ligamentos. O inglês, que ainda
sente dores no braço direito disse
que o tornozelo inchado não che-
ga a ser um problema: “No final da
reta a cerca de 290 km/h o nível
de adrenalina é tão alto que não
deixa você sentir dor nas reduções
de marcha” comentou.

O contrato de Valentino Rossi
com a equipe Yamaha-Petronas
será anunciado nesse final de se-
mana.  “Conversamos em fazer
um ano + 1, mas decidimos por
1 ano com a porta aberta, ou seja,
se nós, Yamaha e Petronas esti-
vermos contentes e eu lutando
pelos cinco primeiros lugares no
próximo ano, decidiremos se
continuarei ou não. O contrato
diz que se estivermos todos fe-
lizes, posso continuar. Fiquei um
pouco zangado com a Yamaha
porque parecia um acordo seco
de 1 ano, mas disseram que teri-
am que ver como será meu ren-
dimento”, afirmou o italiano. A
prova da categoria principal acon-
tece nesse domingo às 10 da
manhã com transmissão pelo
FOX Sport.
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CBAt define datas dos
Campeonatos Brasileiros

Caixa em 2020

Aldemir Gomes Junior
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Osasco São Cristóvão Saúde
enfrenta o Pinheiros por

2ª vitória no Paulista 2020
Depois da estreia com o pé

direito, o Osasco São Cristó-
vão Saúde vai em busca da se-
gunda vitória no Campeonato
Paulista 2020. A equipe coman-
dada pelo técnico Luizomar
enfrenta o Pinheiros neste sá-
bado (26), a partir das 18h, no gi-
násio Henrique Villaboim, em São
Paulo (SP). Sem público no giná-
sio em função da pandemia de
Covid-19, é possível acompanhar
a partida pela TV NSports (no ca-
nal SP Vôlei - https://
spvolei.tvnsports.com.br/) ou
pelo Twitter do Osasco Voleibol
Clube (www.twitter.com/osas-
covc).

Independentemente do ca-
nal escolhido para acompanhar
o Osasco São Cristóvão Saúde,
vale a pena ficar ligado nas re-
des sociais do clube durante a
partida. Isso porque o departa-
mento de marketing criou uma
nova forma de garantir a inte-
ração com o torcedor. Se está
impedido de incentivar seu
time da arquibancada, o fã pode
fazer valer a sua voz na escolha
da melhor em quadra. Por meio
de votação nas páginas oficiais
do time, a cada jogo terá uma
MVP osasquense.

Tainara foi a MVP da pri-
meira rodada. Maior pontuado-
ra da partida, com 16 acertos, a
ponteira ficou feliz e surpresa
com o carinho dos torcedores
logo na estreia por Osasco.

Osasco e Pinheiros é um
clássico do vôlei paulista e ne-
nhuma das comandadas de Lui-
zomar espera vida fácil neste
sábado. “Fizemos uma ótima
estreia e confesso que senti um
frio na barriga, como se fosse o
primeiro jogo da minha carrei-
ra. Também, foram seis meses
sem entrar em quadra para uma
partida oficial. Queremos man-
ter a mesma pegada contra o
Pinheiros e conquistar a segun-
da vitória. Para isso, precisamos
sacar e bloquear bem, para apro-
veitar os contra-ataques”, expli-
ca a oposta Tandara,

Diante do jovem time de
São Caetano, Luizomar optou
por colocar as recém chegadas
para jogar. Uma oportunidade
para quebrar a ansiedade da es-
treia e começar a entrosar as

novas atletas, que não decep-
cionaram. Com Naiane, Kari-
ne, Tainara, Camila Paracatu,
Gabi Candido ao lado das expe-
rientes Bia e Camila Brait, Osas-
co ganhou por um tranquilo 3 a
0. Já o adversário desta sábado
vem de um resultado negativo.
O Pinheiros foi derrotado pelo
Sesi Bauru por 3 sets a 1 e vai
tentar se reabilitar em casa. “En-
frentar o Pinheiros nunca é tran-
quilo, mas confio na minha equi-
pe. Nessa temporada temos essa
mistura entre jovens talentosas
e nomes consagrados e vamos
trabalhar para jogar um grande
voleibol”, observa o treinador.

Time renovado - Entre as
novidades para a temporada 20/
21 está o retorno de Tandara.
A eterna pit bull de Osasco vol-
ta a vestir a camisa 16 do mais
tradicional clube do vôlei fe-
minino do Brasil após duas
temporadas. Além da chegada
da oposta, o técnico Luizomar
manteve uma base de peso des-
de a temporada passada, com a
levantadora Roberta, a central
Bia, a líbero Camila Brait e a
ponteira Jaque. 

Entre as caras novas, Lui-
zomar trouxe as ponteiras Tai
Santos, Sonaly e Gabi Cândi-
do; as centrais Mayany e Ca-
mila Paracatu; e a levantadora
Naiane. Completam o elenco
osasquense, que tem DNA for-
mador, a líbero Kika, a levan-
tadora Amanda, a central Kary-
na Malachias e a oposta Kari-
ne Schossler.

Sistema de disputa - De
acordo com o regulamento es-
tabelecido pela FPV, todas as
equipes se enfrentam
na primeira fase do Campeonato
Paulista Feminino de Vôlei. A
disputa será em turno único.
Osasco fará um total de cinco
partidas. Em casa, recebe São
Caetano, Sesi Bauru e Renata
Country Club Valinhos. Como
visitante, terá Pinheiros e São
Paulo Barueri como adversários.
Os quatro melhores se classifi-
cam para a semifinal, que será dis-
putada em dois jogos (em caso
de empate, o finalista será deci-
dido em um set extra, o chamado
Golden Set). A final será realiza-
da no mesmo sistema.

A Confederação Brasileira de
Atletismo (CBAt), após reunião de
seu Conselho de Administração,
divulgou na sexta-feira (25) o ca-
lendário oficial atualizado para
2020, visando o retorno das com-
petições a nível nacional após a
pandemia da COVID-19.

O Campeonato Brasileiro Cai-
xa de Atletismo Sub-20, que esta-
va marcado para Cuiabá (MT), será
realizado de 6 a 8 de novembro, em
São Paulo. A pista reformada do
Centro Olímpico de Treinamento
e Pesquisa (COTP), no Ibirapuera,
também receberá o Brasileiro Cai-
xa Sub-23, de 23 a 25 de outubro,
e o Brasileiro Caixa Sub-18, de 20
a 22 de novembro.

A definição das datas não le-
varam em consideração a reali-
zação dos Campeonatos Sul-
Americanos Sub-23 e Sub-18, o
que só ocorrerá provavelmente
no mês de outubro.

O Campeonato Brasileiro Cai-
xa Sub-16 ainda não tem data de-
finida, por serem atletas menores
de idade. Há a cautela em razão de
que os pais e ou responsáveis não
permitam a participação no even-
to. Isto também se aplica a cate-
goria sub-18.

O Conselho Técnico da CBAt,
por outro lado, solicitou o envio
de um questionário aos clubes fi-
liados às Federações Estaduais e
que pretendam participar dos Cam-
peonatos Brasileiros em 2020.

O questionário terá perguntas
sobre a disposição dos clubes com
relação à participação nos even-
tos e será encaminhado diretamen-
te para as Federações Estaduais
para que estas reencaminhem aos
responsáveis de seus clubes filia-
dos. Aos clubes solicita-se que
entrem em contato com as suas
Federações para receberem o link
de acesso ao questionário.

De posse das respostas, o Con-
selho Técnico terá subsídios para
propor alterações nos regulamen-
tos ou manter os regulamentos atu-
ais, a fim de verificar o impacto
do número de participantes nas
competições de acordo com os
protocolos definidos no Guia de
Ação e Recomendações para a Or-
ganização de Competições no en-
fretamento a Covid-19, da CBAt.

O Grande Prêmio Brasil Cai-
xa de Atletismo está confirma-
do para o dia 6 de dezembro, as-
sim como o Troféu Brasil, de 10
a 13 de dezembro também para
a pista do Centro Olímpico, em
São Paulo.

Quantos aos eventos regio-
nais, o Troféu Norte-Nordeste
Caixa de Adulto foi definido para
os dias 31 de outubro e 1º de no-
vembro, no Recife (PE). Foram
cancelados, em caráter definitivo,
o Troféu Norte-Nordeste Sub-18
e o Troféu Norte-Nordeste Sub-
16. A Caixa é a Patrocinadora Ofi-
cial do Atletismo Brasileiro.

Thiago Monteiro decide título na Itália
Thiago Monteiro venceu

mais uma e está na final do Chal-
lenger de Forli, na Itália. O te-
nista número um do Brasil supe-
rou o italiano Andrea Pellegrino
em dois sets a um, com parciais
de 6/4 4/6 6/1 em 2h06 de parti-
da, para avançar à decisão do tor-
neio italiano.

“Foi um jogo duro. As condi-
ções estavam difíceis, ventou
muito. Tive uma boa oportunida-

de de sair na frente logo no co-
meço e  também no segundo
set, mas acabei cometendo al-
guns erros. Eu estava um pou-
co mais tenso do que o nor-
mal e ele aproveitou a opor-
tunidade e jogou melhor no
final do segundo set. No ter-
ceiro, comecei com um ritmo
bem forte.  Aproveitei  uma
quebra logo no começo e senti
que ele baixou um pouco, aí

mantive a intensidade”, expli-
cou o cearense.

“Mais uma final, era um dos
objetivos que eu buscava aqui:
fazer muitos jogos e chegar na
final. Agora é buscar o título. Sei
que o meu adversário está jogan-
do bem também, mas estou con-
fiante e preparado para fazer uma
boa partida e levantar o troféu”,
completou Monteiro, motivado
em busca do título.

Na final, o brasileiro terá o
jovem Lorenzo Musetti, de 18
anos, pela frente. Atual 180º do
mundo, o italiano enfrentará Thi-
ago em um confronto inédito.

Esta será a oitava final de
Challenger de Monteiro, que já
foi campeão neste nível em cin-
co oportunidades: Aix en Pro-
vence (2016), Braunschweig
(2019), Lima (2019) e Punta del
Este (2019 e 2020).
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Motos

Yamaha NMAX 160 ABS,
o máximo em scooter

A Honda CRF 450R é uma pura máqui-
na de motocross que em seu território, a pis-
ta, comprovou ser imbatível. Em sua versão
2021, a CRF 450R foi totalmente renovada.
O trabalho realizado no modelo tirou partido
de conhecimentos adquiridos através CRF
450RW, a máquina oficial da equipe HRC,
vencedora do Campeonato Mundial de Mo-
tocross da categoria MX1 em 2019.

O modelo traz chassi e balança de sus-
pensão traseira inéditos. Tais modificações,
somadas à nova geometria do quadro e alte-
ração no ajuste de suspensões melhoraram
significativamente a performance em curvas.
O motor recebeu atualizações no sistema de
admissão e exaustão, visando aumento de
potência, mas suavizando sua entrega em
baixas e médias rotações. O ganho de torque
foi obtido através da caixa do filtro de ar de
maior volume, saídas de escape redesenha-

São muitos os detalhes que o tornaram o
Yamaha NMAX 160 ABS um sucesso, ele-
vando o patamar da categoria Scooter, a co-
meçar pelo seu motor moderno, eficiente e
de funcionamento suave.

O primeiro grande ponto positivo a favor
deste moderno monocilíndrico, com quatro
válvulas e arrefecimento a líquido, é o fato
dele ser o mais potente de sua categoria, ge-
rando a potência máxima de 15,1cv a 8.000
rpm e o torque máximo de 1,47 kgf a 6.000
rpm. Ele foi desenvolvido com o objetivo de
criar uma nova geração de motores compac-
tos com eficiência e economia de combustí-
vel, atendendo todos os rígidos parâmetros
de emissão de poluentes.

O sistema de arrefecimento é compacto
e conta com o radiador posicionado na late-
ral direita do propulsor. A solução foi pensa-
da para se obter um melhor controle da tem-
peratura da câmara de combustão (tempera-
tura média de 800°) e assim tornar mais efi-
ciente a queima da mistura ar/combustível
melhorando o torque e a potência do motor.

Outra inovação é o sistema VVA (Varia-
ble Valve Actuation) de controle de abertura
variável de válvulas – aliás, o primeiro deste
tipo a ser utilizado em um scooter. Com esse
sistema é possível ter um ótimo torque em
baixa e respostas contundentes em alta rota-
ção, comandando o momento de abertura e
fechamento das válvulas conforme a rota-
ção do motor e a carga, tudo controlado atra-
vés de uma unidade eletrônica. Dessa forma
é possível ter duas características diferentes
na mesma motocicleta. Na prática o VVA
faz com que o NMAX 160 ABS seja ágil nas
arrancadas e retomadas no deslocamento
urbano.

O NMAX 160 ABS  traz em seu motor a
tecnologia empregada nos modelos da famí-
lia MT e na YZF-R3; o cilindro deslocado
que minimiza as perdas por atrito entre o pis-

tão e a parede do cilindro; e a tecnologia Di-
ASil no cilindro, que melhora a dissipação de
calor gerado pela queima da mistura Ar/com-
bustível, proporcionando melhor eficiência e
durabilidade.

A tecnologia DiASil não é apenas um
revestimento, mas sim uma nova composi-
ção de material criada pela Yamaha. Ele é
leve e com ótima dissipação térmica e resis-
tência mecânica, o que reduz o desgaste do
cilindro e aumenta a vida útil do motor. Como
isso funciona? O desgaste do cilindro é oca-
sionado pela temperatura que não é totalmen-
te dissipada das paredes internas, com a tec-
nologia DiAsil (Die cast Aluminum silicon) -
Fundição do alumínio com silício - a dissipa-
ção do calor é mais efetiva, o que reduz o
atrito causado entre o pistão e o cilindro.

Seu design combina esportividade e con-
forto, marcas registradas da família de scoo-
ters MAX da Yamaha. O formato aerodinâ-
mico da carenagem lateral, com o design

“Boomerang” do NMAX 160 ABS, são ca-
racterísticas marcantes presentes na família
MAX.

Componentes como seu chassi tubular
também são responsáveis por seu comporta-
mento surpreendente. Nele há grandes avan-
ços tecnológicos como a aplicação de tubos
leves e mais resistentes que contribuem na
distribuição das forças físicas equilibrando a
rigidez de todo o chassi, e seu formato em
delta é que determina a sensação de controle
e direção sentidas pelo piloto.

Segurança e conforto
No NMAX 160 ABS, o acoplamento do

motor e chassi é feito por um suporte “link”
fixado por coxins de borracha, eliminando as
vibrações que são sentidas nas acelerações,
o que na prática resulta em maior segurança
e conforto.

O equilíbrio encontrado na rigidez do
chassi resulta na entrega de estabilidade, per-
mitindo com que o piloto faça mudanças rá-

pidas de direção no tráfego, sentindo não só
a sensação de agilidade, como também de
segurança.

O NMAX 160 ABS foi o primeiro scoo-
ter de seu segmento com sistema de freio
antitravamento (ABS) nas duas rodas como
item de série. Os discos de freio dianteiro e
traseiro tem 230 milímetros de diâmetro, o
que proporciona potência e progressividade
na frenagem.

Os amortecedores traseiros Double Sho-
ck (curso de 90mm na roda) e o garfo dian-
teiro, com curso de 100mm, contam com uma
calibragem mais macia, privilegiando o con-
forto, claro, sem prejudicar a estabilidade e
firmeza na condução.

No NMAX 160 ABS, as rodas são for-
jadas em liga de alumínio, tem 13 polega-
das diâmetro e são calçadas com pneus
largos, sem câmara (110/70 na dianteira
e 130/70 na traseira), garantindo ótima
aderência.

Dentre as premissas do projeto do
NMAX 160 ABS, está a de oferecer con-
forto premium, tanto para o piloto quanto
para o garupa. Seu desenho oferece am-
plo espaço para os pés e para esticar as
pernas. Esse layout espaçoso permite que
o piloto adote diferente posições de pilo-
tagem, podendo optar entre um posicio-
namento mais confortável ou esportiva.
Para o garupa, o assento duplo traseiro é
ligeiramente mais elevado em relação ao
piloto, proporcionando além de melhor
acomodação para as pernas, uma maior vi-
sibilidade.

Sob o assento, um detalhe contribui mui-
to para o conforto e praticidade: um grande
compartimento de armazenamento. Com ca-
pacidade de 25 litros, ele é capaz de abrigar
um capacete integral e outros pequenos per-
tences, como uma capa de chuva.

Além de um design arrojado e moderno,

o painel de instrumentos do NMAX 160 ABS,
em LCD totalmente digital, é de fácil leitura.
Nele, a retro iluminação em LED permite que
a assimilação das informações mostradas seja
mais fácil de serem lidas também durante a
noite. Seu acabamento especial da lente –
que elimina reflexos – melhora a visibilidade.

Ele possui dois hodômetros parciais, re-
lógio, computador de bordo e indicadores de
pilotagem econômica ECO, de consumo ins-
tantâneo e de nível de combustível no tan-
que.

 Até mesmo avisos importantes, como o
momento de troca do óleo lubrificante e da
troca da correia do sistema CVT (Continu-
osly Variable Transmission) o painel do
NMAX 160 ABS é capaz de informar.

O tanque localizado no túnel central,
tem tampa de fácil abertura, com capa-
cidade de 6,6 litros de gasolina com re-
serva de 1,4 litros. Seu posicionamento
na parte inferior do scooter contribui para
que a centralização de massas fique con-
centrado na parte de baixo, privilegiando
a agilidade.

Além de mais eficientes, os faróis em
LED também contribuem para o estilo es-
portivo do NMAX 160 ABS. No farol baixo,
sua luz elegante e poderosa tem um olhar
duplo, enquanto no farol alto o feixe de luz
central aparenta tripla iluminação.

A lanterna traseira, assim como a luz de
freio, também é em LED, o que lhe dá um
aspecto premium e melhorando a eficiência
do sistema elétrico.

O NMAX 160 ABS é um bom negócio.
Além de contar com a Revisão Preço Fixo
Yamaha em que o cliente sabe exatamente
quanto pagará nas revisões periódicas, per-
mitindo controle, economia, transparência e
valorização do modelo, o NMAX 160 ABS é
o único de sua categoria com garantia de 4
anos de fábrica.

Nacionais

A Mercedes-Benz iniciou as vendas do
seu primeiro veículo elétrico no Brasil. O
Mercedes-Benz EQC 400 pode ser encon-
trado na rede de concessionários com preço
sugerido de R$ 575 mil, unindo toda a tecno-
logia ao design moderno de um veículo elétri-
co.

O Mercedes-Benz EQC é pioneiro na
proposta de um visual elétrico de vanguarda,
ao mesmo tempo que mantém a linguagem
sofisticada pela qual a marca é conhecida.
Preservando sempre a qualidade, a seguran-
ça e o conforto, o primeiro veículo elétrico da
Mercedes-Benz no País impressiona pelo
conjunto de seus atributos. Esses elementos
se destacam ao lado de um alto desempenho
dinâmico, graças aos dois motores elétricos
posicionados nos eixos dianteiro e traseiro do
veículo, com uma potência combinada equi-
valente a 408 cv.

A peça central do Mercedes-Benz EQC
400 é a bateria de íon-lítio disposta na base
do veículo. Com um conteúdo energético
de 80 kWh, ela emprega uma estratégia
operacional sofisticada para abastecer o
veículo com energia, possibilitando uma
autonomia elétrica de 445 - 471 km (mé-
todo NEDC).

Com o desafio de propor um novo visual
sem perder a essência de um autêntico veícu-
lo Mercedes-Benz, o EQC 400 traz toques
tecnológicos em seu design que identificam no
modelo o apelo futurista, ao passo que man-
tém traços claros da marca. Sua grade frontal
é renovada mas traz a tradicional estrela no
seu centro, enquanto suas exclusivas lanter-
nas traseiras alongadas proporcionam esporti-
vidade ao modelo. As rodas também impres-
sionam no visual, com uma combinação de
grafite e azul que dialogam perfeitamente com
o preto das rodas, a lateral do modelo é impo-

Dentro da linha de séries especiais, a
versão RS é uma das mais cultuadas da Che-
vrolet no mundo, pelo fato de agregar acaba-
mentos exclusivos que proporcionam um de-
sign mais esportivo ao veículo. Inicialmente
presente apenas em modelos icônicos da
marca, seu conceito vem se expandindo para
diversos modelos recém-lançados do portfó-
lio. O conceito RS na linha Chevrolet foca no
aspiracional e agrega um visual bem esporti-
vo ao veículo.

No Brasil, o Onix foi o escolhido para
estrear a versão RS, justamente por alcan-
çar diversos perfis de clientes com seu gran-
de volume de vendas. A versão conta com
acabamentos específicos que proporcionam
uma aparência exclusiva ao acentuar as li-
nhas aerodinâmicas da carroceria e dão um
toque mais marcante para o interior.

Estão chegando as Honda
CRF 450R, CRF 250R e CRF

250RX 2021

das, além do silenciador único que substitui o
modelo duplo da versão anterior. A embrea-
gem, agora hidráulica, oferece melhor con-
trole. Partes plásticas são agora mais com-
pactas assim como o banco, o que proporcio-
na maior liberdade de movimentos.

Na parte eletrônica, a CRF 450R em ver-
são 2021 trazem o sistema HSTC, introduzido
no modelo 2020. São três os modos de atua-
ção que permitem minimizar a perda de tra-
ção da roda traseira em diversos níveis, de
acordo com as preferências do piloto e condi-
ções do terreno. Comandos e interruptores
também foram atualizados, com o indicador
do Launch Control, alerta EFI, e indicador
LED concentrados no punho esquerdo, que
agora traz o botão do sistema HSTC.

No design, o predomínio da cor verme-
lha distingue imediatamente as CRF 450R
2021, com destaque para as novas proteções

do radiador, fabricadas a partir de uma peça
única de plástico e tanques de combustível
redesenhados.

Honda CRF 250R e Honda CRF
250RX

Desde a revolução técnica que marcou
a chegada de inéditas versões da Honda CRF
250R e Honda CRF 250RX há dois anos,
estas máquinas se tornaram referência em
seus respectivos segmentos.

Tanto a CRF 250R voltada para utiliza-
ção no motocross, como a CRF 250RX dire-
cionada ao cross-country, compartilham o
motor DOHC de exatos 249,9 cm3, dotado
do sistema EMSB - Engine Mode Select
Button, com três diferentes mapeamentos do
motor, e o HRC Launch Control System, com
três níveis de auxílio para largada.

Do mesmo modo a parte ciclística - chas-
si, suspensões e freios - seguem fielmente o
padrão de desenvolvimento Honda, determi-
nado pela constante lapidação dos produtos
em busca da eficiência máxima.

Os modelos CRF 250R e CRF 250RX
tem como mais evidente diferenciação técni-
ca entre si o aro da roda traseira. Na CRF
250R, destinada ao motocross, o aro é de 19".
Na CRF 250RX a roda traseira tem 18", mais
adequada ao uso em rali e enduro. O peso
também é diferente, sendo a CRF 250R três
quilos mais leve por conta do tanque de me-
nor capacidade e detalhes como a ausência
de cavalete lateral.

A teve início a pré-venda das Honda CRF
450R, CRF 250R e CRF 250RX em versão
2021. A chegada dos modelos às concessio-
nárias da rede Honda Dream se dará a partir
do mês de novembro próximo.
Preços sugeridos de venda ao público:
Honda CRF 450R: R$ 53.590
Honda CRF 250RX: R$ 50.590
Honda CRF 250R: R$ 48.690

Importados

Mercedes inicia as
vendas do elétrico

EQC 400

nente e atrai olhares.
Seu interior traduz um ambiente tecnoló-

gico sem deixar de lado o conforto e a sofis-
ticação. Os bancos do condutor e passageiro
contam com ajuste elétrico e memória. O
acabamento em alumínio dialoga com a pro-
posta futurística que ambienta o modelo ao
mesmo tempo que remete ao requinte de um
automóvel Premium. Além disso, o sistema
de som de alta performance Burmester ga-
rante uma experiência única de condução do
modelo.

O modelo traz o sistema de infotainment
da marca, Mercedes-Benz User Experience
(MBUX), que permite ativar funções a partir
do comando de voz “Hey Mercedes”, tor-
nando cada vez mais prática e utilização de
determinadas funções durante a direção.

A Mercedes-Benz criou um pacote de
energia que trará mais segurança e comodi-
dade na compra do EQC 400. Nele, o cliente
já conta, além do carregador portátil, com o
fornecimento e a instalação de um wallbox
de carregamento em sua residência, garan-
tindo toda a praticidade de recarga sem sair
de casa.

Para isso, a Mercedes-Benz firmou par-
ceria com a Enel X para oferecer soluções
de gerenciamento de recarga para veículos
elétricos. A empresa de soluções em energia
será responsável pelo fornecimento e insta-
lação dos carregadores residenciais, além de
oferecer um pacote de serviços que disponi-
biliza um bônus de até um ano de energia
para que clientes Mercedes-Benz possam
recarregar seus elétricos.

Visando trazer ainda mais tranquilidade
aos proprietários do novo Mercedes-Benz
EQC 400, ao adquirir o veículo cliente já conta
com três anos de garantia e manutenção pre-
ventiva pelo mesmo período.

Chevrolet vai estrear versão RS no Brasil

O Onix RS será equipado com o motor
1.0 turbo e terá um pacote de equipamentos

exclusivo no mercado brasileiro para atender
as preferências do consumidor local.


