
Nª 24.771 Preço banca: R$ 3,50

População é convocada para imunizar
1,6 milhões de crianças contra ‘polio’

Não investir no Brasil será um
grande erro, afirma ministro
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Brasil anuncia que vai comprar
46 milhões de doses da CoronaVac
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Google diz
que processo

é
“profundamente

falho”
O Google afirmou na ter-

ça-feira (20) que o processo
aberto pelo Departamento de
Justiça dos Estados Unidos con-
tra a companhia por supostas vi-
olações à legislação de concor-
rência é “profundamente falho”
e que os usuários terão mais di-
ficuldade em acessar ferramen-
tas de busca melhores e celula-
res se o governo norte-ameri-
cano vencer o caso.

“A legislação antitruste
norte-americana é projetada
para promover a inovação e
ajudar os consumidores, não
para virar o jogo em favor de
competidores particulares ou
para tornar mais difícil para as
pessoas receberem os servi-
ços que elas querem”, disse o
vice-presidente sênior do
Google, Kent Walker, na ter-
ça-feira (20).                Página 3

EUA pedem
que Brasil
“mantenha

olhar crítico”
sobre a China

As principais autoridades
norte-americanas exortaram o
Brasil a monitorar cuidadosa-
mente os investimentos chi-
neses no país e os movimen-
tos de Pequim para expandir
sua influência na maior econo-
mia da América Latina por
meio da venda de tecnologia
5G pela Huawei.

O representante comercial
dos Estados Unidos (EUA), Ro-
bert Lighthizer, ressaltou o de-
sejo do governo do presidente
Donald Trump de expandir os
laços econômicos com o Bra-
sil, mas minimizou perspectivas
de um acordo de livre comér-
cio abrangente, dada a atual opo-
sição do Congresso.  Página 3
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Brasil e banco americano
assinam acordo de US$ 1 bi

em investimentos

Esporte

RKC de Kart: Vencedores inéditos em
todas as categorias na quarta etapa

O campeonato do Rotary
Kart Club (RKC) entrou no
último fim de semana na se-
gunda metade com vencedo-
res inéditos em todas as suas
categorias. Leonardo Ferreira
venceu pela primeira vez na
Stock, a principal categoria,
enquanto que Ricardo Cesar
(Light) e Henrique Morbi
(Challenge) resolveram expe-
rimentar o 10º Campeonato
RKC Racing, no Kartódromo
de Interlagos (São Paulo/SP),
e mostraram serviço conquis-
tando vitórias sensacionais.

Na abertura da programa-
ção da quarta etapa Leonardo
Ferreira já mostrou as suas
intenções largando da primei-
ra posição (51s660) válida, já
que o pole position foi des-
classificado por falta de
peso, deixando Henrique Luis
Lemos em segundo. Já o lí-
der da Stock, Aberto Otazú
(AVSP/Bianchi Automóveis/
Cardoso Funilaria e Pintura/
No Fire Services/Rolley Ball/

Speed Truck), largou da 19ª e úl-
tima posição, pois não estabele-
ceu nenhum tempo.

Durante a prova da principal
categoria Ferreira foi dominando
as ações, enquanto Otazú veio pas-
sando os demais concorrentes, até
estabelecer a melhor volta
(50s910) do dia no 14º giro e
logo assumir a vice-liderança.
Com a sua melhor performance
nesta categoria Geison Granelli
assegurou o terceiro posto depois
de intensa disputa nas últimas vol-
tas com Igor Mori, que estreou
com a excelente quarta posição.
Fábio Cunha, outro piloto que lar-
gou da última fila terminou em
quinto, deixando o estreante Hen-
rique Morbi, que também veio de
trás completando o pódio em sex-
to. Com a segunda colocação
Otazú ampliou ainda mais a lide-
rança na categoria.

Na categoria de entrada no
campeonato, Ricardo Cesar es-
treou já garantindo a pole positi-
on (51s425), seguido de José
Mauro. O líder do campeonato da

Light, Alexandre Porche, alinhou
apenas na nona posição. Mas
quem largou bem e logo assumiu
a vice-liderança foi Caio Terra,
que andou a prova todo no vácuo
do líder. Na 15ª volta ele fez a
melhor marca da categoria
(50s944), mas não teve oportu-
nidade de fazer uma ultrapassa-
gem segura e ficou em segundo,
atrás apenas 1s021 de Cesar. De-
pois de boas disputas, Thiago
Meirelles terminou em terceiro

e assumiu a liderança do campe-
onato. Mauro finalizou em quar-
to, com o ex-líder Porche em
quinto e Luiz Gouvea em sexto.

Na prova mais aguardada do
dia, Alberto Otazú foi o sortudo
ao ser contemplado com a Lucky
Dog, largando da pole position e
com o lastro de 100 quilos. Ao
seu lado partiu o líder da Chal-
lenge Nelson Reple, com 110
quilos de lastro. Ao mesmo tem-
po, o estreante Henrique Morbi

saiu do 17º e último posto.
Com poucas voltas Reple e

Fábio PL se empurrando assu-
miram a ponta e foram abrindo
vantagem, com Guto Oliveira
os acompanhando de perto
após excelente largada saindo
de 11º para terceiro. Enquanto
isto, tanto Morbi quanto Fábio
Cunha – que largou dos boxes
– foram escalando o pelotão.
Henrique fez a melhor passa-
gem no 21º giro, com 51s169.
Quando os líderes fizeram a
Joker Lap nas voltas finais
quem apareceu na frente para
vencer foi Henrique Morbi,
com 5s533 de vantagem sobre
Cunha. Em terceiro terminou
Otazú, seguido de Fábio PL,
Fábio Gudima e Geison Grane-
lli. O líder Reple perdeu terre-
no no final e terminou em sé-
timo, deixando o certame ain-
da mais equilibrado.

A quinta e penúltima etapa
do Campeonato RKC Racing
será no dia 14/11, novamente
no Kartódromo de Interlagos.

Brasileiro de Rotax será atração junto com a
programação das 500 Milhas de Kart em 14/11

Com o anúncio da data da
edição de 2020 das 500 Mi-
lhas de Kart, o Brasileiro de
Rotax será disputado no
mesmo final de semana e
local da principal prova de
endurance do kartismo bra-
sileiro, no próximo dia 14
de novembro no Kartódro-
mo Granja Viana, em Cotia
(SP). Comandante da Bora
Karting, empresa embaixa-
dora da Rotax no Brasil, Bi-
nho Carcasci destaca que os
dois torneios ainda serão

sem público.
“Não poderíamos deixar de

aproveitar a oportunidade de
fazer um grande evento, ainda
que sem público por causa da
pandemia, juntando um campe-
onato Brasileiro homologado
pela CBA, com a maior prova
de longa duração de kart do
Brasi l”, diz Carcasci.

A programação de ambos
os torneios foi adaptada por
conta da pandemia do novo
coronavírus e deve ser divul-
gada em breve. A 500 Milhas

de Kart será mais curta em
2020, com um trajeto de 500
km e cerca de 7 horas de du-
ração. Isso proporcionou que
os eventos fossem disputados
no mesmo final de semana,
como destaca Carcasci.

As inscrições para o Bra-
sileiro de Rotax devem ser
abertas em breve no site ofi-
cial do Kartódromo Granja
Viana, enquanto as inscri-
ções para as 500 Milhas de
Kart já podem ser feitas no
site do KGV.
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Comercial
Compra:   5,58
Venda:       5,58

Turismo
Compra:   5,47
Venda:       5,72

Compra:   6,60
Venda:       6,60

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

27º C

17º C

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

Previsão do Tempo
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O Banco de Exportação e
Importação dos Estados Unidos
(EximBank) e o governo brasi-
leiro assinaram na terça-feira
(20) um acordo para investimen-
tos de até US$ 1 bilhão (R$ 5,6
bilhões) no Brasil.

O Exim e o Ministério da Eco-

nomia concordam em identificar
opções para usar o financiamen-
to do banco americano nas áreas
de telecomunicações (incluindo
tecnologia 5G, a próxima geração
de rede de internet móvel), ener-
gia (incluindo nuclear, petróleo e
gás e renováveis), infraestrutura,

logística, mineração e manufatu-
ra (incluindo aeronaves), de acor-
do com informações da Embaixa-
da dos Estados Unidos no Brasil.

Na cerimônia de assinatura
do memorando, no Itamaraty, em
Brasília, o ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse que o Bra-
sil está abrindo os horizontes de
investimentos.

“Fizemos um acordo com o
Mercosul, que estava parado há
oito anos, com a União Europeia,
parado há 20 anos, fizemos um
acordo com a Área de Livre Co-
mércio Europeia. Começamos ne-
gociações com Japão, Coreia do
Sul, Canadá e chegamos a um gran-
de acordo com os americanos para
facilitar o comércio, convergência
de marcos regulatórios e anticor-
rupção”, disse Guedes.    Página 3

Após reunião virtual com
governadores na tarde de ter-
ça-feira (20), o ministro da
Saúde, Eduardo Pazuello, as-
sinou um protocolo de inten-
ções para adquirir 46 milhões
de doses da vacina CoronaVac,
que está sendo desenvolvida
pela farmacêutica chinesa
Sinovac em parceria com o Ins-
tituto Butantan.

Segundo o Ministério da
Saúde, esta ação é mais um
passo na estratégia de ampliar
a oferta de vacinação para os
brasileiros. O ministério já ti-
nha acordo com a AstraZeneca/

Oxford, que previa 100 milhões
de doses da vacina, e outro
acordo com a iniciativa Covax,
da Organização Mundial da
Saúde, com mais 40 milhões
de doses.

Somadas, as três vacinas –
AstraZeneca, Covax e
Butantan-Sinovac - represen-
tam 186 milhões de doses, a
serem disponibilizadas ainda no
primeiro semestre de 2021.

Segundo o ministro, as do-
ses serão distribuídas em
todo o Brasil por meio do
Programa Nacional de Imuni-
zações (PNI).          Página 6

MEC discute novas formas
 de avaliar ensino superior
O Ministério da Educação

(MEC) discute novas formas de
avaliar o ensino  superior, e
pretende reformular as regras
para melhorar a qualidade dos
cursos de graduação no país, in-
formou  na terça-feira (20) o

presidente do Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira
(Inep), Alexandre Lopes, ao
anunciar os resultados de indi-
cadores que medem a qualida-
de do ensino superior.  Página 6

Rede estadual de ensino de
SP tem 66% dos alunos com

 a rematrícula efetivada
Um total de 66,5% dos alu-

nos das escolas estaduais de São
Paulo demonstrou interesse em
continuar na rede e já efetivou
sua rematrícula. O restante dos
alunos pode fazer isso até o dia
30 de outubro. O prazo para re-
matrícula do ano letivo de 2021
foi prorrogado novamente para
esta data.

A solicitação pode ser feita
pelo aplicativo Minha Escola SP,
disponível para iOS e Andorid ou

pela plataforma Secretaria Esco-
lar Digital (SED) (https://
sed.educacao.sp.gov.br/saiba-
como-acessar).

Para quem está fora da rede
estadual o prazo da matrícula se-
gue sendo até dia 30 outubro. Caso
não consiga realizar a rematrícula
online, o responsável ou aluno
maior de 18 anos pode compare-
cer à escola, diretoria de ensino ou
posto do Poupatempo e efetuá-la
presencialmente.              Página 2
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População é convocada para imunizar
1,6 milhões de crianças contra ‘polio’

Lembre sempre de lavar as mãos

cesar@cesarneto.com 

A Secretaria de Estado da
Saúde convoca pais e responsá-
veis a levar os menores aos pos-
tos de vacinação e aderir às cam-
panhas contra poliomielite e de
multivacinação. Em São Paulo,
ainda é precisa vacinar mais de
1,6 milhão de crianças com me-
nos de 5 anos contra poliomie-
lite para atingir 95% da cober-
tura do público almejado, equi-
valente a 2,1 milhão de crianças.
Até esta segunda-feira (19), cer-
ca de 463,6 mil crianças foram
imunizadas contra a “pólio”, ape-
nas 20,9% da população nessa
faixa etária.

A adesão à campanha de mul-
tivacinação também precisa me-
lhorar. Desde 2 de outubro, quan-
do teve início, cerca de cinco a
cada dez crianças e adolescentes
na faixa de 1 a 14 anos levadas aos
postos apresentaram caderneta
desatualizada. Entre os bebês com
menos de 1 ano, 147,5 mil já com-
pareceram à rede de saúde, sendo
que 65,8% precisaram atualizar a
carteirinha (97 mil). Na faixa de 5
a 14 anos, 291,5 mil estiveram
nesses serviços, com vacina apli-
cada em 130,1 mil delas (44,6
% do total).

A campanha, que segue até o

dia 30 de outubro, tem como
principal objetivo aumentar a
cobertura vacinal e atualizar ca-
dernetas, aplicando doses de va-
cinas importante s e que podem
estar pendentes, garantindo assim
a devida proteção contra os vírus
que circulam no território. Para
garantir a prevenção contra a po-
liomielite, pais ou responsáveis
por crianças com idade entre 1 ano
e menores de 5 anos devem levar
os pequenos para receber a “go-
tinha” (vacina oral, VOP).

Dia D
No último sábado (17), pos-

tos de vacinação de todo o esta-
do participaram do “Dia D” da
campanha, aplicando milhares de
vacinas em crianças e adoles-
centes. “É preciso ter a consci-
ência da importância da imuni-
zação das nossas crianças. Essa
é a única forma de prevenirmos
diversas doenças graves, que
podem ser fatais. Trata-se de
uma responsabilidade individu-
al e coletiva”, alerta o secretá-
rio estadual de Saúde, Jean Go-
rinchteyn.

“Ao comparecer em um dos
postos de vacinação, as famí-
lias são orientadas em relação

a todos os tipos de vacinas dis-
poníveis atualmente no SUS”,
explica a coordenadora do
Programa Estadual de Vacina-
ção, Helena Sato.

“Campanhas como essa são
altamente eficazes na erradica-
ção de doenças e na elimina-
ção do risco de reintrodução
dessas enfermidades em nos-
so território. No geral, são in-
dicadas coberturas vacinais de
90% e 95% para proteção efe-
tiva da população, e a amplia-
ção da adesão é fundamental
para que esses índices sejam
alcançados”, completa.

Tipos de vacinas
Os pais ou responsáveis de-

vem levar as crianças a um dos
postos de saúde localizados
nas cidades de São Paulo com
a carteira de vacinação em
mãos para que um profissional
avalie quais doses precisarão
ser aplicadas, tanto para even-
tual situação de atraso, falta ou
necessidade de reforço. A me-
dida contribui para melhorar as
coberturas vacinais, que têm os-
cilado nos últimos anos.

No total, são oferecidas 14
tipos de vacinas, que protegem

contra cerca de 20 doenças, são
elas: BCG (tuberculose); rotaví-
rus (diarreia); poliomelite oral
e intramuscular (paralisia infan-
til); pentavalente (difteria, téta-
no, coqueluche, hepatite B, Ha-
emophilus influenza tipo b –
Hib); pneumocócica; meningo-
cócica; DTP; tríplice viral (sa-
rampo, caxumba e rubéola);
HPV (previne o câncer de colo
de útero e verrugas genitais); e
também as vacinas contra febre
amarela, varicela e hepatite A.
Além disso, neste ano, também
passou a integrar o SUS uma
nova vacina, já inserida na cam-
panha: Meningo ACWY, que pro-
tege contra meningite e infec-
ções generalizadas, causadas
pela bactéria meningococo dos
tipos A, C, W e Y.

Somando todos os tipos de
vacinas, são mais de 5,2 milhões
de doses distribuídas nos postos
do estado para aplicação na po-
pulação-alvo. A tabela completa
com relação das vacinas, faixas
etárias previstas para receber as
doses e dados de cobertura está
disponível no link: https://
www.saopaulo.sp.gov.br/wp-
con ten t /up loads /2020/10 /
tabelavacinacao.pdf.

Estado destina mais R$ 5,7 milhões para
impulsionar negócios do Vale do Ribeira

O Governador João Doria
assinou, no último sábado (17),
na cidade de Registro, no Vale
do Ribeira, o termo de autoriza-
ção para a liberação de R$ 5,7
milhões em créditos com con-
dições facilitadas para incenti-
var o empreendedorismo da re-
gião. Os recursos serão financi-
ados pelo Desenvolve SP, insti-
tuição financeira do Governo do
Estado, e destinados a onze em-
preendimentos privados, que vão
gerar emprego, renda e desen-
volvimento.

“Estamos celebrando um ano
do Programa Vale do Futuro. Um
ano atrás, eu estive aqui, além de
termos promovido uma reunião
com todos os prefeitos e prefei-
tas, indistintamente, porque nos-
so governo não faz distinção po-
lítica, ideológica ou partidária.
Nós trabalhamos políticas públi-
cas”, afirmou o Governador.

“Venho aqui para entregar
obras e aquilo que a população
espera de um Governador. Com-
promisso, atitude e entrega. Tra-
balho é o nosso nome, e entre-
ga, a nossa responsabilidade”,
concluiu Doria.

Recursos
A destinação de recursos faz

parte do Programa Vale do Fu-
turo, megaprojeto de políticas
públicas do Governo do Estado
de São Paulo para desenvolvi-
mento da região, rica em recur-
sos naturais e classificada como
patrimônio natural e cultural pela
Unesco (Organização das Na-

ções Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura), que, no en-
tanto, apresenta baixos indicado-
res e Índice de Desenvolvimen-
to Humano (IDH) abaixo da mé-
dia estadual.

“Já liberamos mais de R$ 12
milhões para projetos privados e
públicos que estimulam o desen-
volvimento econômico e melho-
ram a qualidade de vida da popula-
ção do Vale do Ribeira. Os onze
projetos que vão receber estes
novos recursos já estão aprovados
e serão executados a partir de ago-
ra, graças às condições facilitadas
de financiamento. É nossa missão
fomentar o empreendedorismo
desta região, que tem potencial tão
alto de crescimento”, afirma o
Presidente do Desenvolve SP,
Nelson de Souza.

Projetos
Entre os projetos que já ob-

tiveram financiamento do Desen-
volve SP desde o lançamento do
Vale do Futuro, estão iniciativas
sustentáveis de aquicultura, biodi-
versidade, pesquisa e infraestru-
tura para o turismo. O Governa-
dor João Doria e o Presidente do
Desenvolve SP, Nelson de Souza,
se reuniram no mês de agosto, no
Palácio dos Bandeirantes, com
empresários da região para discu-
tir políticas públicas para a região.

“O Desenvolve SP é o braço
financeiro do Governo do Esta-
do de São Paulo, e está fomen-
tando, através de crédito, o fi-
nanciamento de grandes proje-
tos para micro, pequenas e mé-

dias empresas do Vale do Ribei-
ra”, explicou o Presidente da
Desenvolve SP, Nelson de Sou-
za, na ocasião.

Entre os projetos a serem fi-
nanciados pelos novos recursos
estão ampliação e modernização
de empresas, compra de veículos
para hotel e empresas de transpor-
te, aquisição de caminhões para
transportadoras e investimento
em equipamentos que reduzem
custos de operação e ampliam a
capacidade de armazenagem.

Vale do Futuro
Iniciativa pioneira de políti-

cas públicas para o desenvolvi-
mento do Vale do Ribeira que
prevê R$ 2 bilhões (R$ 1 bilhão
em investimentos públicos e
atração de mais R$ 1 bilhão em
recursos privados) e criação de
30 mil oportunidades de empre-
go, renda e empreendedorismo
até 2022. Ação transformadora
que envolve todas as áreas do
Governo, com 20 secretarias e
todos os prefeitos de cidades do
Vale do Ribeira integrados.

Entre os objetivos da ação
estão alavancar a atividade econô-
mica nas cidades do Vale do Ri-
beira; eliminar gargalos sociais de
curto prazo; fomentar projetos de
preservação ambiental e desenvol-
vimento sustentável; e realizar
obras e projetos de melhoria da
qualidade de vida na região.

Desenvolve SP no Vale do
Ribeira

O Desenvolve SP já liberou

R$ 12,8 milhões em créditos
para o programa Vale do Futu-
ro desde outubro de 2019. Para
a iniciativa privada foram R$
10,3 milhões e para as prefei-
turas R$ 2,5 milhões.

Entre as iniciativas, crédi-
to para capital de giro de mi-
cro, pequenas e médias empre-
sas da região e financiamento
a projetos de investimento,
compra de máquinas, equipa-
mentos e veículos a empresas
do comércio, serviços, indús-
tria e agronegócios. Para os
municípios, linhas de financi-
amentos para projetos de in-
fraestrutura, parques industri-
ais, recapeamento asfáltico,
iluminação pública e aquisição
de equipamentos.

Sobre o Desenvolve SP
O Desenvolve SP – O Ban-

co do Empreendedor é a insti-
tuição financeira do Governo
do Estado de São Paulo que
ampara o desenvolvimento de
micro, pequenas e médias em-
presas e de municípios paulis-
tas.

Por meio de programas e li-
nhas de crédito com condições
excepcionais, financia o cres-
cimento sustentável de negó-
cios e projetos inovadores que
melhoram a qualidade de vida
da população e impulsionam a
economia e a geração de em-
prego e renda no estado. Para
mais informações, o interessa-
do pode acessar:
www.desenvolvesp.com.br.

Rede estadual de ensino de São Paulo tem
66% dos alunos com a rematrícula efetivada
Um total de 66,5% dos alu-

nos das escolas estaduais de São
Paulo demonstrou interesse em
continuar na rede e já efetivou
sua rematrícula. O restante dos
alunos pode fazer isso até o dia
30 de outubro. O prazo para re-
matrícula do ano letivo de 2021
foi prorrogado novamente para
esta data.

A solicitação pode ser feita
pelo aplicativo Minha Escola SP,
disponível para iOS e Andorid ou
pela plataforma Secretaria Esco-
lar Digital (SED) (https://
sed.educacao.sp.gov.br/saiba-
como-acessar).

Para quem está fora da rede
estadual o prazo da matrícula
segue sendo até dia 30 outubro.

Caso não consiga realizar a re-
matrícula online, o responsável
ou aluno maior de 18 anos pode
comparecer à escola, diretoria
de ensino ou posto do Poupa-
tempo e efetuá-la presencial-
mente.

Todos que desejarem têm
vaga garantida na rede estadual,
porém é obrigatória a manifes-
tação de intenção através da re-
matrícula. Ela garante que os alu-
nos continuem os estudos na
mesma unidade escolar, caso ela
tenha a série ou ano requerido.

4º ano do ensino médio op-
cional

Os alunos que desejarem
também terão a opção em 2021

de cursar o 4º ano do ensino
médio para aprofundar os conhe-
cimentos e corrigir possíveis
lacunas na aprendizagem em de-
terminadas disciplinas. A medi-
da visa contribuir com a for-
mação integral dos alunos e
apoiá-los no ingresso ao en-
sino superior, se assim dese-
jarem.

Para isso, os interessados
já devem manifestar interesse
em permanecer na rede na es-
tadual e cursar o 4º ano e pos-
teriormente confirmar esta
solicitação em dezembro. Ele
também deve escolher entre 3
e 13 disciplinas para compor
seu currículo. A oferta de va-
gas vai variar de acordo com a

disponibilidade da escola.
Em janeiro serão ofereci-

das aulas de reforço para os
alunos que optarem.

Atividades complemen-
tares

No momento da matrícula,
alunos e responsáveis poderão
selecionar oportunidades adi-
cionais oferecidas pela Secre-
taria Estadual da Educação
como os cursos idiomas dos
Centro de Estudos e Línguas;
o modelo de ensino técnico do
Novotec desenvolvido em par-
ceria com o Centro Paula Sou-
za; o 4º ano opcional do ensi-
no médio; e a matrícula em es-
colas de tempo integral.

M Í D I A S
O jornalista Cesar Neto publica esta coluna de política na

imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. O site
www.cesarneto.com recebeu Medalha Anchieta da Câmara pau-
listana e Colar de Honra ao Mérito da Assembleia (SP). Twitter
@cesarnetoreal ... Email @cesar@cesarneto.com

+
CÂMARA (SP)
Vereador Camilo Cristófaro (líder PSB) homenageou o ad-

vogado eleitoral Pomini com a Medalha Anchieta. Pomini rom-
peu com Doria, na campanha pro governo (SP) 2018, passando a
pedir voto pro França (PSB). Agora tá firme na campanha do ex-
governador à prefeitura paulistana

+
PREFEITURA (SP)
Na edição de ontem - sobre debate que dará à tv Cultura a

condição de influenciar no resultado do 1º turno, por faltarem
apenas 3 dias pra que se realize o pleito - faltou dizer que será em
12 novembro 2020. Um querido amigo, puxou minha orelha, pe-
dindo que eu sempre releia tudo

+
ASSEMBLEIA
Estão candidatos à prefeitura de São Paulo os deputados Ar-

thur do Val (ex-DEM no PATRIOTA que é o ex-PEN) e Marina
Helou (REDE). Pra vice-prefeita do Matarazzo, Marta Costa (PSD
do ex-prefeito paulistano Kassab). Em Osasco, Emídio (PT). Em
Campinas, Zimbaldi (PL). Em Presidente Prudente, ...

+
PAULISTA
... Ed Tomas (PSB). Em Indaiatuba, Ganem (PODEMOS ex-

PTN) e em Taboão da Serra, Aprígio (PODEMOS ex-PTN). Em
tempo : quem acabou renunciando à candidatura pra prefeitura de
Guarulhos foi o deputado Nakashima (PDT). Na coluna de ama-
nhã, confira os suplentes que são candidatos

+
GOVERNO (SP)
Doria (PSDB ‘liberal de centro’) recuou de tentar vacinar

100% no Estado e o general Pazuello, ministro (Saúde) avançou
na compra da vacina sino-paulista CoronaVac com Butantã, inte-
grar o sistema SUS. Em tempo : outros 23 governadores acaba-
ram assinando o 1º ‘recibo político’ pra 2022

+
CONGRESSO (BR)
Fazia tempo que você não ouvia o termo Espírito Corporati-

vo. Pois ele voltou com força, depois que o senador (Roraima
pelo DEM ex-PFL) do caso ‘cuecão cofre’ pediu 120 dias de
‘licença’ pra que o filho (1º suplente) assuma o cargo e receba o
que o pai não receberia  nos próximos 4 meses

+
PRESIDÊNCIA (BR)
Bolsonaro tá entrando pra História dos governantes (Século

21) como ‘governante profeta’. O incêndio criminoso de uma
igreja católica no Chile, por um grupo de extremistas ‘das es-
querdas’, tem tudo a ver com a recente fala do Presidente brasi-
leiro na ONU sobre a existência de uma Cristofobia

+
PARTIDOS (BR)
As eleições municipais - especialmente nas grandes Capitais

como São Paulo, Rio, BH, Porto Alegre, Salvador, Recife, Forta-
leza (e todas nos demais Estados brasileiros) são na prática o 1º
tempo de um jogo maior, em que o 2º tempo começará a extin-
guir alguns partidos, via fusões e incorporações

+
H I S T Ó R I A S
Na coluna cesarneto.com de 29 setembro 2020, tá publica-

do que Jair Bolsonaro compreendia o direito do seu vice - gene-
ral Mourão - poder ser candidato ao que quisesse em 2022, mas
que não seria mais seu vice em 2022. Portanto, foi nossa a ante-
cipação do que só agora toda a imprensa publica
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Google diz que processo é
“profundamente falho”

O Google afirmou na terça-feira (20) que o processo aberto
pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos contra a com-
panhia por supostas violações à legislação de concorrência é “pro-
fundamente falho” e que os usuários terão mais dificuldade em
acessar ferramentas de busca melhores e celulares se o governo
norte-americano vencer o caso.

“A legislação antitruste norte-americana é projetada para pro-
mover a inovação e ajudar os consumidores, não para virar o jogo
em favor de competidores particulares ou para tornar mais difícil
para as pessoas receberem os serviços que elas querem”, disse o
vice-presidente sênior do Google, Kent Walker, na terça-feira (20).

O processo aberto pelo departamento e por 11 estados dos
EUA afirma que o Google usou seu poder de mercado para afas-
tar rivais, incluindo acordos de distribuição que deram ao seu
mecanismo de buscas na internet lugar de destaque em celulares
e programas de navegação pela web.

O Google afirma que esses acordos, nos quais compartilha
receita com distribuidores como a Apple, ajudam a subsidiar o
custo dos celulares.

Fabricantes poderiam usar outros motores de busca em seus
aparelhos, mas os usuários repetidamente mostraram preferên-
cia pelas ferramentas do Google, disse Walker. Os consumido-
res que preferem outros sistemas de busca podem fazer a opção
em seus aparelhos, disse o executivo.

Forçar os fabricantes de aparelhos e desenvolvedores de apli-
cativos a definirem “alternativas de busca de qualidade menor”
como padrão não é benéfico para os consumidores, disse o vice-
presidente do Google.

O executivo também descreveu como incorreta a conclusão
do departamento de que ferramentas de busca baseadas em as-
suntos, como os serviços de viagem Kayak e Expedia ou o site
de compras da Amazon.com, não são competidores do sistema
de buscas do Google.

Para o Google, disse Walker, a popularidade destas ferramen-
tas de buscas reduz a participação de mercado da companhia ante
uma situação em que apenas se inclui o mecanismo de buscas Bing,
da Microsoft, e outras ferramentas generalistas. (Agencia Brasil)

EUA pedem que Brasil
“mantenha olhar crítico”

sobre a China
As principais autoridades norte-americanas exortaram o Bra-

sil a monitorar cuidadosamente os investimentos chineses no
país e os movimentos de Pequim para expandir sua influência na
maior economia da América Latina por meio da venda de tecno-
logia 5G pela Huawei.

O representante comercial dos Estados Unidos (EUA), Ro-
bert Lighthizer, ressaltou o desejo do governo do presidente
Donald Trump de expandir os laços econômicos com o Brasil,
mas minimizou perspectivas de um acordo de livre comércio
abrangente, dada a atual oposição do Congresso.

Lighthizer disse que os acordos comerciais alcançados com
o Brasil na segunda-feira abririam o caminho para novas negoci-
ações sobre aço, etanol e açúcar e promoveriam maiores inves-
timentos dos EUA, num momento em que Washington se move
para fornecer um contrapeso à expansão da China na região.

“Eu diria claramente que há um elemento China em tudo o
que todos nós fazemos”, disse Lighthizer em evento organizado
pela Câmara Americana de Comércio. “A China tem feito movi-
mento muito significativo no Brasil. Eles são o maior parceiro
comercial do Brasil, então é algo que nos preocupa.”

Os comentários de Lighthizer fazem parte de uma ampla cam-
panha dos Estados Unidos para convencer o Brasil a evitar inves-
timentos em tecnologia 5G da China e reduzir sua dependência
das importações chinesas.

O assessor econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, disse que
o governo norte-americano instou o presidente Jair Bolsonaro e
outras autoridades brasileiras a acompanhar de perto os investimen-
tos e tecnologias avançadas da China, como fez Washington.

“Incentivamos o Brasil a tentar trabalhar junto para garantir
que vigiemos a China com atenção no que diz respeito a todos os
tipos de tecnologia e telefonia e 5G”, disse ele no evento.

“Temos atuado aqui nos Estados Unidos, continuamos avan-
çando, e é minha grande esperança que o Brasil atue conosco”,
acrescentou. “Esperamos que o Brasil também mantenha um olhar
crítico e cuidadoso sobre os investimentos chineses.”

O embaixador norte-americano em Brasília, Todd Chapman, aler-
tou em julho que o país pode enfrentar “consequências” se permitir
a Huawei em sua rede 5G, referindo-se aos avisos dos EUA de que a
China não consegue proteger a propriedade intelectual.

Os EUA intensificaram os esforços para limitar o papel da
Huawei na implementação da tecnologia de alta velocidade
de quinta geração no Brasil nos últimos meses. Os EUA acre-
ditam que a Huawei entregará dados ao governo chinês para
espionagem, uma afirmação que a Huawei nega.

Chapman disse no evento da Câmara de Comércio que Esta-
dos Unidos e Brasil pretendem dobrar o comércio bilateral em
cinco anos ante o  valor atual de cerca de 100 bilhões de dólares.

Ele disse que o acordo assinado na segunda-feira repre-
senta um avanço substancial nos laços comerciais e ajudaria a
facilitar futuras negociações.

Segundo Chapman, Estados Unidos e o Brasil também estão dis-
cutindo cooperação militar de “nível estratégico” e buscando formas
de aumentar o intercâmbio de tecnologia. (Agencia Brasil)

O Banco de Exportação e
Importação dos Estados Unidos
(EximBank) e o governo brasi-
leiro assinaram na terça-feira
(20) um acordo para investimen-
tos de até US$ 1 bilhão (R$ 5,6
bilhões) no Brasil.

O Exim e o Ministério da
Economia concordam em iden-
tificar opções para usar o finan-
ciamento do banco americano
nas áreas de telecomunicações
(incluindo tecnologia 5G, a pró-
xima geração de rede de inter-
net móvel), energia (incluindo
nuclear, petróleo e gás e reno-
váveis), infraestrutura, logística,
mineração e manufatura (inclu-
indo aeronaves), de acordo com
informações da Embaixada dos
Estados Unidos no Brasil.

Na cerimônia de assinatura
do memorando, no Itamaraty, em
Brasília, o ministro da Econo-

mia, Paulo Guedes, disse que o
Brasil está abrindo os horizon-
tes de investimentos.

“Fizemos um acordo com o
Mercosul, que estava parado há
oito anos, com a União Euro-
peia, parado há 20 anos, fizemos
um acordo com a Área de Livre
Comércio Europeia. Começa-
mos negociações com Japão,
Coreia do Sul, Canadá e chega-
mos a um grande acordo com os
americanos para facilitar o co-
mércio, convergência de marcos
regulatórios e anticorrupção”,
disse Guedes.

Ele acrescentou que o acor-
do com o Exim “vem no momen-
to exato” em que os horizontes
de investimentos em infraestru-
tura, logística, cabotagem, mine-
ração, petróleo e gás natural es-
tão sendo “desbloqueados”.

“O Congresso está aprovan-

do passo a passo cada uma des-
sas regras de modernização do
marco de investimentos e esta-
mos trabalhando com os ameri-
canos nos organismos internaci-
onais”, ressaltou.

OCDE
Também presente na cerimô-

nia, o presidente Jair Bolsona-
ro falou sobre a satisfação em
receber a comitiva do embai-
xador Robert O’Brien, conse-
lheiro de Segurança Nacional
dos Estados Unidos, e agrade-
ceu o apoio do presidente Do-
nald Trump para a adesão do
Brasil à Organização para a Co-
operação e o Desenvolvimento
Econômico (OCDE).

A OCDE reúne os países
mais industrializados do mun-
do e estabelece parâmetros
conjuntos de regras econômi-

cas e legislativas para os seus
membros. Atualmente, o grupo
conta com 36 países-mem-
bros, a maioria da Europa.

Da América Latina, apenas
o Chile e o México estão no
grupo. Para ingressar como
membro, o Brasil deve cumprir
uma série de requisitos, em um
processo que leve, em média,
três anos.

Bolsonaro disse ainda que
espera comparecer à posse para
o segundo mandato de Trump,
caso ele seja reeleito, nas elei-
ções que acontecem em novem-
bro nos Estados Unidos. “Não
interfiro, mas do coração e pelo
respeito que tenho ao povo ame-
ricano e pelo trabalho e consi-
deração que Trump teve para co-
nosco, é que manifesto dessa
forma nesse momento”, disse o
presidente. (Agencia Brasil)

O Índice Geral de Preços-
Mercado (IGP-M), usado no
reajuste de contratos de alu-
guel no país, registrou infla-
ção de 2,92% na segunda pré-
via de outubro. A taxa é infe-
rior aos 4,57% da segunda
prévia de setembro.

Mesmo assim, o índice acu-
mulado em 12 meses subiu de
18,20% na segunda prévia de
setembro para 20,56% na segun-
da prévia de outubro, segundo a
Fundação Getulio Vargas (FGV),
que fez a pesquisa.

Inflação do aluguel sobe de
18,20% para 20,56% em

 12 meses
A queda da taxa de setembro

para outubro foi provocada pe-
los preços no atacado, medidos
pelo Índice de Preços ao Produ-
tor Amplo, cuja taxa de inflação
recuou de 6,36% na prévia de
setembro para 3,75% na prévia
de outubro.

E o Índice de Preços ao Con-
sumidor, que mede o varejo,
subiu de 0,38% para 0,71%. O
Índice Nacional de Custo da
Construção também cresceu
de 0,98% para 1,50%. (Agen-
cia Brasil)

Ministério da Infraestrutura
inicia fusão de estatais

O Ministério da Infraestru-
tura iniciou o processo de uni-
ficação de duas empresas esta-
tais com sobreposição de fina-
lidades: a Empresa de Planeja-
mento e Logística (EPL) - que
realiza estudos técnicos para
concessões de transportes - e
a Valec Engenharia, Constru-
ções e Ferrovias S/A - respon-
sável pelas ferrovias brasilei-
ras. O anúncio foi feito ontem
(19). Ambas terão funcionários
e atribuições incorporados à
nova empresa, que será chama-
da Infra S.A.

“A implantação da Infra S.A.,

que vai incorporar a Valec e a
EPL, fará o Minfra deixar de ter
duas empresas dependentes do
Tesouro Nacional e que apre-
sentam prejuízo acumulado
para o surgimento de uma
nova, que vai reduzir custos de
funcionamento, ser autossu-
ficiente e competitiva, au-
mentar a produtividade e am-
pliar a eficiência na estrutu-
ração de projetos de infraes-
trutura, sempre pensando a
logística de transportes, es-
t ruturando o futuro,  sem
qualquer descontinuidade ao
que está em andamento atual-

mente”, informou Marcelo Sam-
paio, secretário-executivo do
Ministério da Infraestrutura.

O plano de fusão das estatais
deverá ser apresentado no prazo
de 90 dias e a previsão é que
todo o processo seja concluído
em 270 dias. Durante o prazo
inicial, consultores apresentarão
os resultados do modelo de fun-
cionamento da Infra S.A., com
padrões para a governança do
projeto e o alinhamento estraté-
gico com os principais executi-
vos das empresas.

Segundo a pasta, avaliações
trimestrais serão feitas para

acompanhar o desenvolvimento
e a performance da nova estatal.
A empresa responsável pela uni-
ficação, a Consultoria Falconi,
prevê uma empresa mais enxu-
ta com os cortes de gastos ad-
ministrativos, e mais ágil, com
investimentos em conheci-
mentos gerenciais e técnicos
para os funcionários. A proje-
ção também cita ganhos de efi-
ciência e aumento de produtivi-
dade para a Infra S.A.

A criação da Infra S.A. é a
primeira investida do governo
federal em fusão de estatais.
(Agencia Brasil)

Não investir no Brasil será um
grande erro, afirma ministro

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, defendeu  na ter-
ça-feira (20) que os investido-
res mantenham ativos no Brasil.
Guedes destacou que o país man-
terá a agenda de reformas, atua-
lização de marcos regulatórios
e privatizações.

“Será um grande erro não in-
vestir no Brasil”, disse em con-
ferência, transmitida pela inter-
net, sobre oportunidades para
Brasil e Estados Unidos, orga-
nizado pelo Milken Institute.

Para o ministro, é natural que
a taxa de câmbio fique mais alta,
enquanto os juros são mais bai-
xos. “Estamos há um ano e meio
sem corrupção no governo, e
isso nunca aconteceu antes. É
normal que a taxa de juros caia e
a taxa de câmbio aumente, mas
os investidores estrangeiros po-
dem ficar tranquilos que tere-

mos bons mecanismos de hed-
ge [proteção]”, afirmou.

Reforma tributária
Segundo o ministro, o go-

verno não vai aumentar a carga
tributária. “Não vamos aumentar
impostos no Brasil, vamos redu-
zir tributos das empresas”, dis-
se Guedes. Ele acrescentou o
governo quer criar imposto so-
bre dividendos e simplificar o
sistema tributário no Brasil.

A primeira parte da reforma
tributária foi enviada pelo gover-
no em julho deste ano, com a
unificação de tributos na futura
Contribuição sobre a Receita
decorrente de Operações com
Bens e Serviços (CBS), com alí-
quota única de 12%.

A equipe econômica estuda
ainda mudanças no Imposto de
Renda, cobrança de alíquota so-

bre lucros e dividendos e pro-
posta para desonerar a folha de
pagamento das empresas em tro-
ca da criação de uma contribui-
ção sobre transações.

Preservação ambiental
Guedes disse ainda que o país

vem sendo “mal interpretado” no
que diz respeito a questões am-
bientais. Ele lembrou que, no pas-
sado, foi considerado importan-
te “ocupar o território” da
Amazônia.o que é mal visto até
hoje, mas não é possível tirar a
população. Ele disse ainda que é
preciso haver políticas para pre-
servar e transformar a região.

De acordo com o ministro,
é difícil controlar todo o terri-
tório da Amazônia devido ao ta-
manho da região, “maior do que
a Europa”. “Nossa bandeira é
verde e amarela, somos verdes,

temos as matrizes energéticas
mais limpas do mundo”, enfati-
zou Guedes.

Abertura de capital
Na conferência, o ministro

lembrou que 65 milhões de pes-
soas foram bancarizadas (tiveram
acesso ao sistema bancário) duran-
te a pandemia de covid-19, com o
pagamento do auxílio emergenci-
al em conta digital criada pela Cai-
xa Econômica Federal.

“O Brasil é uma democracia
digital. Na pandemia, digitaliza-
mos 64 milhões de pessoas.
Quanto vale um banco que tem
64 milhões de pessoas que fo-
ram bancarizadas pela primeira
vez e serão leais pelo resto da
vida? Estamos planejamento um
IPO ,oferta pública de ações,
deste banco digital”, disse Gue-
des. (Agencia Brasil)

Pix: Procon pede explicações a Mercado
Pago e NuBank sobre cadastros

O Procon de São Paulo pe-
diu explicações ao Mercado
Pago e ao Nubank sobre o ca-
dastramento de chaves Pix
sem o consentimento dos cli-
entes. De acordo com o ór-
gão, os consumidores tam-
bém enfrentam dificuldade de
cancelamento da chave nas
duas empresas.

“O Procon-SP notificou o
Nu Pagamentos e o
Mercadopago.com pedindo ex-

plicações sobre ocorrência de
cadastros das chaves de seguran-
ça do meio de pagamento Pix
sem a solicitação do cliente e
também sobre dificuldades de
cancelamento”, disse o Procon-
SP em nota.

Entre outros, o órgão pediu
esclarecimentos às empresas
sobre os canais utilizados para
ofertar e disponibilizar o ca-
dastro dos consumidores ao
Pix; como o cliente dá a con-

firmação ou anuência inequívo-
ca ao cadastro; e como o con-
sumidor pode efetuar o cance-
lamento do Pix.

Em nota, o Nubank confir-
mou que recebeu a notificação
do Procon-SP e que responderá
aos questionamentos. A empre-
sa disse que todas as chaves fo-
ram cadastradas com a devida
autorização dos clientes e que
possui os consentimentos devi-
damente documentados.

“O Nubank esclarece, ainda,
que, em um universo de mais de
seis milhões de pessoas com
chaves cadastradas, recebeu ape-
nas duas reclamações a respeito
de consentimento. Essas pesso-
as foram contatadas e apresen-
tamos com sucesso as evidênci-
as de que haviam, sim, dado au-
torização”, disse em nota.

O Mercado Pago foi procu-
rado, mas ainda não se manifes-
tou. (Agencia Brasil)

Governo do PR apoia produção de
cafés especiais no Norte Pioneiro

O secretário estadual da
Agricultura e do Abastecimen-
to, Norberto Ortigara, disse na
terça-feira (20), durante a aber-
tura da 13.ª Feira Internacional
de Cafés Especiais do Norte Pi-
oneiro (Ficafé), que o Governo
quer estar cada vez mais presen-
te e contribuindo no esforço
para a valorização da produção
da região. Este ano, em que o
evento é realizado de forma vir-
tual, além do café, há destaque
para a fruticultura e avicultura.

“O governador sempre nos
desafia a sermos mais criativo,
mais assertivos, mais presentes
na construção de uma densida-
de maior na economia do Nor-
te Pioneiro a partir do agro, a

partir do rural”, disse. “Por
isso, nos somamos aos que par-
ticipam do esforço de valoriza-
ção da cafeicultura, da fruticul-
tura, da horticultura, dos grãos,
do frango e de outras atividades
importantes, capazes de ofere-
cer oportunidades melhores.”

Ele lembrou que, após as ge-
adas de 75, 78 e 82, houve re-
dução de grandes propriedades
cafeeiras, que no auge chega-
ram a cerca de 1,8 milhão de
hectares. O governo, então, pas-
sou a disseminar o adensamen-
to como um modelo para au-
mentar a renda em pequenas
propriedades e garantir melhor
qualidade ao produto. “O que
importa no café é a bebida, que

deve ser produzida e tratada com
carinho”, salientou.

O café especial do Norte Pi-
oneiro tem Identificação Geo-
gráfica (IG) e é reconhecido
mundialmente pela qualidade.
No território, há cerca de 32
mil propriedades, das quais 30
mil são pequenas. A região tam-
bém produz goiaba com Identi-
ficação Geográfica e exporta-
ção para vários países, e está em
florescimento a cultura do mo-
rango, que também pleiteia a
identificação.

A expectativa é que, este
ano, o Paraná produza em tor-
no de 943 mil sacas de 60 qui-
los de café em pouco mais de
35,5 mil hectares. “Perdemos

de 10% a 15% com a estiagem,
mas, por não ter chuva na co-
lheita, conseguimos uma bebi-
da diferenciada, possivelmen-
te uma ótima bebida, com pre-
ços um pouco melhor”, afir-
mou Ortigara.

 A Ficafé segue até esta
quinta-feira (22), com palestras
e cursos em três salas de trans-
missão destinadas ao café, fru-
ticultura e aves; rodadas de ne-
gócios; exposições de máqui-
nas, equipamentos e insumos;
leilões e o concurso de cafés
especiais da região.

Toda a programação é trans-
mitida pelo aplicativo da feira,
que pode ser baixado gratuita-
mente. (AENPR)
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LIBERDADE TAEKWONDO CENTER CLUBE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Liberdade Taekwondo Center Clube, convoca os filiados para comparecer a
Assembleia Geral da Reorganização Social, no dia 29/10/2020, às 10h em 1a chamada,
e às 10h30 em segunda, na Rua Domingos de Morais, 1626, São Paulo (SP), para
tratar: - Eleição da nova diretoria. Hugo Uh Kuen Kwon - Presidente

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA  AMIGOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Ass. Atlética Amigos convoca os filiados para comparecer a Assembleia Geral da
Reorganização Social, no dia 09/01/2021, às 10h em 1a chamada, e às 10h30 em
segunda, na Rua Domingos de Morais, 1626, São Paulo (SP), para tratar: - Eleição da
nova diretoria.Glauber Aguilar Pires - Presidente

CAACI Imobiliária S.A.
CNPJ/MF 34.576.543/0001-73

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
São convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em AGO a ser realizada em 30.10.2020, às 10hs, em 1ª convocação, na sede social 

ordens do dia: a) Aprovação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais peças a ele relativas, referente ao exercício 
 b)

c) Eleição da Diretoria para os próximos 02 anos.

EDITAL
Associação dos Amigos da Riviera de São Lourenço convoca para a

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
De conformidade com o disposto no Capítulo IV e V, do seu Estatuto Social, ficam os
Associados desta Entidade convocados para se reunirem em Assembléia Geral
Ordinária, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, no Hotel Address Faria Lima,
sito à Rua Amauri, nº 513, no dia 29 (vinte e nove) de outubro de 2020, às 11h00, em
primeira convocação, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos: (a) apreciar
e deliberar sobre o relatório anual e aprovar as contas da Diretoria quanto ao exercício
anterior (2019) nos termos da alínea “a” do § 1º do artigo 34; (b) outros assuntos de
interesse da Associação, de acordo com a alínea “c” do § 1º do artigo 34. Não havendo
número mínimo de Associados para instalação dos trabalhos da Assembléia, a mesma
realizar-se-á em segunda convocação, na mesma data e local, às 11h30 com qualquer
número de Associados. São Paulo, 21 de outubro de 2020. Sergio Ulhôa Levy – Diretor
Superintendente.

Companhia Agrícola, Administradora, Comercial e Industrial “CAACI”
CNPJ/MF 61.066.726/0001-11

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
São convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGO a ser realizada em 30.10.2020, às 10hs, em 1ª convocação, na sede social da 

dia: a) Aprovação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais peças a ele relativas, referente ao exercício encerrado 
b)

c) d)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1037406-13.2015.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos
Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MEIRE GIARDI FIGUEIREDO,
Brasileira, Divorciada, Gerente, RG 18.607.061-5, CPF 100.592.278-00, com endereço à Rua Sócrates, 853,
ap 61, BL A, Vila Anhanguera, CEP 04673-170, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução
de Título Extrajudicial por parte de Associação Pedagógica Rudolf Steiner, alegando em síntese: objetivando
o pagamento das quantias devidas, vencidas e vincendas, devidamente atualizadas e corrigidas, que perfazia
no momento da propositura da ação o valor de R$ 20.479,15 (vinte mil, quatrocentos e setenta e nove reais e
quinze centavos). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, sob pena de penhora em tantos de seus bens quantos
bastem à garantia da execução. Em caso de pagamento dentro do tríduo a verba honorária será reduzida pela
metade. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e depositando 30% do valor em
execução, incluindo custas e honorários advocatícios, poderá o executado requerer o pagamento do restante
em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Não sendo efetuado o
pagamento, fluirá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de embargos à execução. Em caso de
revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de julho de 2020. 21 e 22/10

11ª Vara Cível - Foro Central Cível – Processo 1098092-60.2018.8.26.0100 – Ação: Execução de Título
Extrajudicial - Teor do ato: “Vistos. Fls. 197: com razão a parte exequente. Reconsidero a decisão anterior.
Tendo em vista que já foram esgotados todos os meios hábeis para a localização da parte ré, defiro a citação
e a intimação editalícias requeridas a fls. 192/193, servindo a presente decisão como edital. Este Juízo FAZ
SABER a Alexandrina Maul Alves Lima, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação
EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL por Cond Edif Concorde, alegando em síntese ser credora da
parte executada em relação a cotas condominiais. Encontrando-se a parte executada 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 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente pagamento ou oferte defesa
nos termos legais. No silêncio, será nomeado curador especial. Fica a executada também INTIMADA do
arresto com êxito realizado pelo sistema Bacenjud, no valor de R$24.716,66 fls. 128/130 e 144/148 dos autos.
Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. Recolha
a parte autora as custas referentes a publicação no DJE, no valor de R$177,66, providenciando, no mais, a
publicação do edital em jornais de grande circulação, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.
Intimem-se.” SÃO PAULO, 29 de setembro de 2020. J - 20 e 21/10

5ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP. 5º Ofício Cível 
Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 0067162-
76.2018.8.26.0100. O Dr. Gustavo Coube de Carvalho, Juiz 
de Direito da 5ª Vara Cível, Foro Central Cível/SP. Faz 
saber a Cooperdisc Indústria de Tecnologia Digital Ltda. 
CNPJ 08.470.286/0001-80, que Levox Comercial de Fitas 
Ltda. ajuizou incidente de desconsideração de 
personalidade jurídica, da executada Cooperdisc Editorial 
Log Ltda., integrando a Cooperdisc Indústria de Tecnologia 
Digital Ltda., no pólo passivo da presente ação. Estando a 
executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que 
em 15 dias, se manifeste e requeira as provas cabíveis (art. 
135 do CPC), sob pena de serem aceitos os fatos, 
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o 
edital afixado e publicado na forma da lei.                      [20,21] 

Máquina da Notícia Comunicação Ltda.
CNPJ nº 00.260.179/0001-16 - NIRE 35.220.403.707

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária 
Ficam convocados os sócios a se reunirem em 1ª convocação, no 
dia 03/11/2020, às 09hs, na Rua Fidêncio Ramos, 308, Torre A, 12º 
andar, conjuntos 121, 122, 123 e 124 e o terraço do 13º piso (co-
bertura), parte, São Paulo/SP, a fi m de deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: (i) a saída de sócio da Sociedade, com a consequen-
te cessão e transferência de quotas; e (ii) a alteração e consolidação 
do Contrato Social da Sociedade, de forma a refl etir as mudanças 
aprovadas em Assembleia. São Paulo, 17/10/2020. Rosa Maria Sca-
vazza Vanzella Trovati e Simone Rezkalla Ieasso – Administradoras.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0037041-94.2020.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 24ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tamara 
Hochgreb Matos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Andrea Menezes Macedo, CPF 134.561.048-39, 
que a Ação de Procedimento Sumário, requerida por Banco Bradesco S/A, foi julgada procedente, 
condenando a ré ao pagamento de R$ 107.827,50 (agosto/2020), corrigidos monetariamente, bem 
como a custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando a executada em lugar ignorado, 

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 

Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de setembro de 2020.             B 21 e 22/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000830-55.2014.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA FEHER RECASENS, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a Valdivino de Sousa Rocha, CPF 293.947.488-5, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de 

Comércio de Alimentos Ltda, para cobrança de R$ 515.721,05 (fev/2019). Estando o executado em lugar ignorado, foi 
deferida a citação por edital, para que em 03 dias, pague o débito, atualizado ou em 15 dias, embargue ou reconheça 
o crédito da exeqüente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo 
requerer que o pagamento restante seja feito em 6 (seis) parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que começarão a 

GTO6437, ano/mod. 2003/2003 e sobre a motocicleta: Imp/ Yamaha TDM 850, placa CBX8638, ano/mod. 1997/1997, 
sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, 

CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
COMPANHIA ABERTA - CNPJ/MF Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402

ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 7ª e 8ª SÉRIES 
DA 1ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 7ª e 8ª Série da 1ª Emissão da CIBRA-
SEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares de CRA”, ”Emissão” e ”Emissora”, respectivamente), a 
PENTAGONO S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS, na qualidade de agente fi duciário da Emissão 
(“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral, a ser realizada 
em segunda convocação em 30 de outubro de 2020 às 11:00h, que ocorrerá exclusivamente de forma re-
mota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via in-
ternet, inclusive para fi ns de voto, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) A não realização do Resgate Ante-
cipado dos CRA, na forma da cláusula 3.19 item “i” do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio da 
7ª e 8ª Séries da 1ª Emissão da Emissora (“Termo de Securitização”), e cláusula 4.21.3 alínea “a” do Instrumento Parti-
cular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em 
Duas Séries, para Colocação Privada, da Devedora (“Escritura de Emissão”), em razão do envio intempestivo, pela BRA-
SILAGRO – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (“Devedora”), das demonstrações fi nanceiras do 3º trimes-
tre de 2018 em 13 de dezembro de 2018 e a memória de cálculo para acompanhamento dos Índices Financeiros do 1° 
Trimestre de 2019 em 12 de julho de 2019, conforme previstos na cláusula 6.1., alínea “(a)”, item “(iv)”, da Escritura de 
Emissão; e (b) Autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, a celebrar todos os atos necessários para a 
implementação das deliberações desta assembleia. Considerando a situação de calamidade pública causada pela pan-
demia do COVID-19 e em atenção ao Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, do Governo do Estado de São Paulo, 
bem como ao Ofício-Circular n° 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020 e a Instrução Normativa da CVM nº 625, de 
14 de maio de 2020, com o objetivo de preservar a saúde dos Titulares dos CRA e demais participantes, a Assembleia será 
realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportuna-
mente pela Emissora, através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente pode-
rão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, 
com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da as-
sembleia, e até o horário da assembleia, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br e juridi-
co@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (assembleias@pentagonotrustee.com.br). Documentos comprobatórios de 
representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares de CRA poderão se fazer representar na Assembleia 
por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com fi rma reconhecida, ou abono bancário, acompanha-
do de cópia de documento de identidade do outorgado. A Assembleia será instalada, em segunda convocação, nos ter-
mos da cláusula 8.8. do Termo de Securitização, com a presença de qualquer número de titulares dos CRA em Circulação. 

São Paulo, 21 de outubro de 2020.
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/ME n° 07.882.930/0001-65 - NIRE 35.300.547.144

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 11 de Setembro de 2020
Data, Horário e Local: No dia 11 de setembro de 2020, às 10:00 horas, na sede da Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A., na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, 700, 5º Andar, Jardim Paulista, CEP 01418-002 (“Companhia’’). Convocação: Dispensada a convocação
em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia.
Presença: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: (a) Jorge Mitre, (b) Fabrício Mitre, (c) Burkhard Otto
Cordes, (d) Guilherme Affonso Ferreira, (e) Pedro Barros Mercadante Oliva, e (f ) Rodrigo Coelho Cagali (“Conselheiros”), os quais participaram via
videoconferência, conforme facultado pelo caput do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia. Mesa: Os Conselheiros elegeram o Sr. Fabrício Mitre
como Presidente da Mesa e o Sr. Rodrigo Coelho Cagali como secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre a autorização e ratificação: (i) da transação
entre partes relacionadas da Companhia nos termos do (a) “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel e Outros Pactos” 
(“Promessa de Compra e Venda”) celebrado em 18 de agosto de 2020 pela subsidiária da Companhia, MTR-28 Administração de Bens Ltda., sociedade
empresária limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, 700, 5º andar, CEP 01418-002, inscrita no CNPJ/MF
sob n° 37.594.677/0001-05, com seu contrato social arquivado na JUCESP sob NIRE 35.236.117.083 (“MTR-28”), na qualidade de empreendedora
adquirente do imóvel objeto da matrícula n° 185.133 do 4º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo (“Operação”),
incluindo a outorga, pela Companhia e pelo Sr. Fabrício Mitre, de fiança em garantia às obrigações assumidas pela MTR-28 nos âmbito da Operação;
e (b) Termo de Ajuste celebrado na mesma data entre MTR-28 e o Sr. Fabrício Mitre, o qual dispõe sobre os termos e condições aplicáveis em caso de 
inadimplemento das obrigações assumidas por MTR-28 no âmbito da Operação e sua obrigação de reembolsar o Sr. Fabrício Mitre dos valores que
este tiver satisfeito na sua condição de fiador, conforme previsto nos documentos da Operação e nos termos da lei aplicável (“Termo de Ajuste”); 
e (ii) de todos e quaisquer atos ou providências praticados ou a serem praticados pela Diretoria da Companhia e administração da MTR-28 necessários
à implementação da Operação nos termos das deliberações acima, incluindo a celebração da Promessa de Compra e Venda e do Termo de Ajuste. 
Deliberações: Os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por maioria, sem ressalvas, com a abstenção do conselheiro Fabrício
Mitre, autorizar e ratificar: (i) a transação entre partes relacionadas da Companhia para fins da Operação, nos exatos termos e condições constantes
da Promessa de Compra e Venda e do Termo de Ajuste, incluindo a outorga de fiança pela Companhia e pelo Sr. Fabrício Mitre em garantia das obrigações 
assumidas pela MTR-28 nos documentos da Operação, nos termos do Artigo 21, incisos (v) e (w) do Estatuto Social da Companhia; e (ii) todos e 
quaisquer atos ou providências praticados ou a serem praticados pela Diretoria da Companhia e administração da MTR-28 para a implementação da
Operação nos termos das deliberações aprovadas acima, incluindo a celebração da Promessa de Compra e Venda e do Termo de Ajuste (ambos
arquivados na sede da Companhia). Impedimentos: O Sr. Fabrício Mitre se declarou impedido em participar das deliberações e, consequentemente,
da votação das matérias contidas na Ordem do Dia, conforme Cláusula 3.3 da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por 
todos os conselheiros presentes assinada. São Paulo/SP, 11 de setembro de 2020. Mesa: Fabrício Mitre - Presidente; Rodrigo Coelho Cagali - Secretário.
Conselheiros Presentes: Jorge Mitre, Fabrício Mitre, Burkhard Otto Cordes, Guilherme Affonso Ferreira, Pedro Barros Mercadante Oliva e Rodrigo Coelho
Cagali. A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 11 de setembro de 2020. Mesa: Fabrício Mitre - Presidente da Mesa;
Rodrigo Coelho Cagali - Secretário da Mesa. JUCESP nº 403.385/20-9 em 30/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/ME nº 00.242.184/0001-04 - NIRE 35300551362

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 08/06/2020
Data, Hora e Local: 08/06/2020, às 9h, na sede social no Município de Cotia/SP. Presença: acionistas re-
presentando a totalidade do capital social, ainda, a convite dos acionistas da Companhia, Speed Fundo de 
Investimento em Participações Multiestratégia. Convocação: dispensadas, devido à presença de acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Presidente: Fernando Pereira Aragão, 
Secretário: José Augusto Pereira Aragão. Deliberações: 1. Aumento do Capital Social - 1.1. Os acionistas 
aprovaram a emissão de 266.101, novas ações ordinárias, sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas 
de quaisquer ônus, por um preço de emissão global de R$ 75.500.000,00, o capital social da Companhia, 
totalmente subscrito e integralizado, passa de R$ 704.938,00 para R$ 76.204.938,00. 1.2. Mediante expres-
so consentimento e renúncia do direito de preferência dos acionistas da Companhia, a totalidade das novas 
ações ordinárias foram totalmente subscritas e parcialmente integralizadas, nesta data, pelo novo acionista 
Speed Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, CNPJ/ME   35.812.870/0001-40 (“In-
vestidor”), representado por seu gestor Gávea Investimentos Ltda., CNPJ/ME 05.669.128/0001-66. 2. Criação 
do Conselho de Administração e Eleição dos Respectivos Membros - 2.1. Os acionistas aprovaram a 
criação de um Conselho de Administração composto por até 5 membros, com mandato unificado de 2 anos, 
eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, sendo permitida a reeleição. (i) Fernando 
Pereira Aragão, CPF/ME 383.560.678-63, RG 35.700.763-3 SSP/SP, (ii) José Augusto Pereira Aragão, 
CPF/ME 380.609.438-12, RG 35.700.762-1 SSP/SP; (iii) Gustavo Massami Tachibana, CPF/ME 384.510.178-
43, RG 35.707.934-6; (iv) Amaury Guilherme Bier, CPF/ME 013.102.298-99, RG 11.927.825 (SSP/SP); e 
(v) Hélio França Filho, CPF/ME 667.149.587-49, RG 04.101.937-3 (IFP/RJ), 2.2.1. O presidente do Conse-
lho de Administração será eleito pela maioria dos votos dos membros do Conselho de Administração ora 
eleitos. 3. Criação de Capital Social Autorizado - 3.1. Os acionistas aprovaram a criação da previsão de 
capital social autorizado a Companhia fica devidamente autorizada a aumentar seu capital social por meio 
da emissão de até 285.000 ações ordinárias sem a necessidade de alteração do artigo 5º do Estatuto Social 
para refletir o respectivo aumento. 4. Emissão de Bônus de Subscrição - 4.1. Os acionistas aprovaram a 
emissão de 5 bônus de subscrição, conforme a seguir: (i) 1 bônus de subscrição foi atribuído ao Investidor 
como vantagem adicional à emissão das ações previstas na deliberação de número 1 acima, cujas condições 
de emissão de ações, a quantidade, o preço, o prazo e forma de integralização, bem como as demais con-
dições e procedimentos estão previstos nos termos do Certificado de Bônus de Subscrição; (ii) 1 bônus de 
subscrição foi adquirido pelo acionista da Companhia José Augusto Carvalho Aragão, CPF/ME 900.778.498-
68, RG 9.403.786-3 SSP/SP, cujas condições de emissão de ações, a quantidade, o preço, o prazo e forma 
de integralização, bem como as demais condições e procedimentos estão previstos nos termos do Certifi-
cado de Bônus de Subscrição; (iii) 1 bônus de subscrição foi adquirido pela acionista da Companhia Lucia 
Rosa Pereira Aragão, CPF/ME 092.569.068-64, RG 7.983.473-5 SSP/SP, cujas condições de emissão de 
ações, a quantidade, o preço, o prazo e forma de integralização, bem como as demais condições e procedi-
mentos estão previstos nos termos do Certificado de Bônus de Subscrição; (iv) 1 bônus de subscrição foi 
adquirido pelo acionista da Companhia Fernando Pereira Aragão, CPF/ME 383.560.678-63, RG 35.700.763-
3 SSP/SP, cujas condições de emissão de ações, a quantidade, o preço, o prazo e forma de integralização, 
bem como as demais condições e procedimentos estão previstos nos termos do Certificado de Bônus de 
Subscrição; e 1 bônus de subscrição foi adquirido pelo acionista da Companhia José Augusto Pereira 
Aragão, CPF/ME 380.609.438-12, RG 35.700.762-1 SSP/SP, cujas condições de emissão de ações, a 
quantidade, o preço, o prazo e forma de integralização, bem como as demais condições e procedimentos 
estão previstos nos termos do Certificado de Bônus de Subscrição. 4.1.1. Os acionistas da Companhia re-
nunciaram expressamente ao direito de preferência estabelecido para subscrição dos bônus de subscrição 
ora emitidos e atribuídos e/ou adquiridos pelos acionistas da Companhia, conforme acima, sendo certo que 
o exercício de tais bônus de subscrição com a subscrição das respectivas ações, conforme previsto nos 
respectivos certificados de bônus de subscrição, não ensejará direito de preferência aos então acionistas da 
Companhia. 5. Alteração do Objeto Social - 5.1. Os acionistas aprovaram a inclusão da atividade de “co-
mércio varejista de peças e acessórios para veículos automotores” no objeto social da Companhia, para 
refletir foi alterado o artigo 3º do Estatuto social. 6. Criação do Comitê de Investimento em Maquinário - 6.1. 
Os acionistas aprovaram a criação de um comitê visando à celeridade na tomada de decisões relacionadas 
a investimentos em equipamentos e maquinário da Companhia (o “Comitê de Investimento em Maquinário”), 
a ser composto por, no mínimo, 3 membros e, no máximo, 4 membros, com mandato unificado de 2 anos, 
eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração da Companhia, sendo permitida a 
reeleição, sendo (a) 2 membros do Comitê de Investimento em Maquinário “A”; e (b) 2 membros do Comitê 
de Investimento em Maquinário “B”. Cotia, 08/06/2020. Mesa: Fernando Pereira Aragão - Presidente. José 
Augusto Pereira Aragão - Secretário. JUCESP - 365.771/20-0 em 14/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral.

CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO 
AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA”) da 1ª Série da 2ª 
Emissão da CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º 
andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRA”, “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 10 
de novembro de 2020 às 11h00, 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 cláusula 12 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio para emissão dos 
Certifi cados de Recebíveis de Agronegócio da 1ª Série da 2ª Emissão da Emissora, celebrado em 21 de novembro de 2018 
e conforme aditado (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) A não decretação do 
Vencimento Antecipado Não Automático das Debêntures, conforme Instrumento Particular de Escritura da 6ª (Sexta) 
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Fidejussória, 
em Série Única, para Colocação Privada, da Vicunha Têxtil S.A., celebrado em 19 de novembro de 2018, conforme aditada 
(“Escritura de Emissão”, “Debêntures” e “Devedora”, respectivamente), nos termos da Cláusula 5.2, alínea “(xvi)” da 
Escritura de Emissão e consequentemente dos CRA, nos termos da cláusula 7.5, alínea “(xvi)” do Termo de Securitização, 
em razão do desenquadramento dos Índices Financeiros, verifi cado pela Emissora no 2º (segundo) trimestre de 2020; b) A 
não decretação do Vencimento Antecipado Não Automático das Debêntures e consequentemente dos CRA, em razão do 
não envio das demonstrações fi nanceiras completas relativas ao exercício social 2T2020, acompanhadas do relatório da 
administração e do parecer dos auditores independentes, bem como da declaração de Diretor da Devedora atestando o 
cumprimento das disposições da Escritura de Emissão, conforme previsto nas cláusulas 7.1, alínea “(i)”, item “(a)” e 
5.2, alínea “(i)” da Escritura de Emissão e cláusula 7.5, alínea “(a)” do Termo de Securitização; c) 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 12.3 do Termo de Securitização, mediante a 
presença de investidores que representem no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em circulação e, 
em segunda convocação, conforme edital que vier a ser oportunamente publicado, com qualquer número. A Assembleia 
convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft 
Teams” de conexão via internet, sem possibilidade de participação de forma presencial ou de envio de instrução de voto 
previamente, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço 
eletrônico da 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, 
podendo ser encaminhado até o horário de início 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 CRA; 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, 21 de outubro de 2020.
CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

Edital de conhecimento geral prazo de 30 dias. Processo nº. 1013797- 77.2020.8.26.0405. A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro da Comarca de Osasco, Estado de São Paulo, Dra. Andressa Martins Bejarano, na forma da lei, etc. Faz saber a(o) quem 
possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração de Regime de Bens movida por Michelle Mogami, CPF. 020.736.229-766 e Sergio 
Queiroz Alves, CPF. 143.617.048-64, por meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento. O presente 
edital é expedido nos termos do artigo 734, §1º do CPC, de comunhão parcial de bens, para o regime de separação total de bens. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de setembro de 2020 

Edital de citação  Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1040207-30.2014.8.26.0100 ( USUC 527 ) 
A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da 
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Benigno Besadio Santoro, Dolores Avilheira Alem, 
Ida da Graça Griggio, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, 
herdeiros e/ou sucessores, que Arnaldo Precivale Júnior, Marisol Mendes Asenjo Seoanes, Maristela Seoanes Percivale e Paulo Roberto 
Seoanes ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua João Casa Grande, nº 172 - Vila 
Madeiral - São Paulo/SP, com área de 176,96 m², contribuinte nº 101.613.0005-6, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir 
após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 28 de setembro de 2020 

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1012006-28.2019.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro 
Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Eduardo Tobias de Aguiar Moeller, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Juliana 
Puglisi, Brasileira, Casada, Publicitária, RG 35.308.208-9, CPF 280.948.338-82, que lhe foi proposta uma ação de Produção Antecipada 
da Prova por parte de Wayne Allan Seale, requerendo vistoria do imóvel situado na do imóvel situado na Rua Joaquim Seabra, nº 84, Vila 
Beatriz, locado à ré. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para acompanhar 
a produção da prova solicitada pelo autor e eventualmente para manifestar-se em 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, na forma do art. 335 do CPC. Nos termos do art. 382, § 4º do CPC, neste procedimento não se admitir á defesa 
ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Os autos permane cerão 
disponíveis na internet durante 1 (um) mês. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MA IS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de outubro de 2020. 

Edital para conhecimento de terceiros, expedido nos autos de interdição de Gilda Aparecida dos Santos, requerido por Josefa 
Barros dos Santos - Processo nº1008715-41.2018.8.26.0565. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de São 
Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Dr(a). Dagoberto Jeronimo do Nascimento, na forma da Lei, etc. Faz saber aos que 
o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 10/06/2020 , foi decretada a Interdição 
de G. A. D. S., CPF 028.605.848-03, declarando-o(a) PARCIALMENTE incapaz, nomeando a requerente J.B.D.S. CPF 
072.564.418-43 para o cargo de Curadora, com poderes de gestão circunscritos aos atos de cunho patrimonial e negocial, 
nos termos do artigo 85 da Lei nº 13.146/2015, especialmente para postular juntamente ao INSS benefício previdenciário 
em favor da interditada, nos termos do artigo 755, inciso I do Código de Processo Civil. Deve a requerente prestar contas 
anualmente. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Caetano do Sul, aos 18 de setembro de 2020. 

BCPAR Participações e Empreendimentos S.A. - CNPJ/MF nº 14.406.679/0001-28 - NIRE 35.300.413.814
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 19.08.2020

Data, hora, local: 19.08.2020, 9:30hs, na sede social da sociedade BCPAR Participações e Empreendimentos S.A., Rua Be-
nedito Fernandes, 545, conjunto 517, sala 4, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP 04746-110 (“Companhia”). Convocação e Presen-
ças: Presente a única acionista, detentora da totalidade do capital social da Companhia, conforme atesta a assinatura constante 
no Livro de Presença de Acionistas, sendo, portanto, dispensada a publicação da convocação por meio da imprensa, nos termos 
dos artigos 124, §4º e 133, §4º, ambos da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). Mesa: Presidente: Hilton de Brito 
Filho; Secretário: David Wong. Publicações Prévias: As cópias do relatório da administração e das demonstrações fi nancei-
ras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018 e 31/12/2019, estão dispensadas de pu-
blicação nos termos do artigo 294, inciso II da Lei das Sociedades por Ações, sendo autenticadas e arquivadas na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo junto a esta ata. Ordem do Dia: Discutir e deliberar acerca das seguintes matérias: (i) sobre as contas 
dos administradores da Companhia, balanços patrimoniais e demais demonstrações fi nanceiras da Companhia, referentes aos 
exercícios sociais encerrados em 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018 e 31.12.2019; e (ii) sobre a destinação dos resultados apu-
rados nos exercícios sociais de 2016, 2017, 2018 e 2019. Deliberações: Foi deliberado, sem ressalvas ou reservas, o seguinte: (i) 
aprovação integral das contas dos administradores da Companhia, referentes aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2016, 
31.12.2017, 31.12.2018 e 31.12.2019, incluindo os relatórios da administração, balanços patrimoniais e demais demonstrações fi -
nanceiras da Companhia; e (ii) a única acionista da Companhia deliberou sobre a destinação dos resultados da seguinte forma: (a) 
a Companhia não apurou lucro ou prejuízo no exercício social encerrado em 31.12.2016, não tendo havido, portanto, distribuição 
de lucros à Acionista; (b) a Companhia não apurou lucro ou prejuízo no exercício social encerrado em 31.12.2017, não tendo havi-
do, portanto, distribuição de lucros à Acionista; (c) o lucro apurado no exercício social encerrado em 31.12.2018 foi destinado à 
conta de lucros acumulados, não tendo havido, portanto, distribuição de lucros à Acionista; e (d) o lucro apurado no exercício so-
cial encerrado em 31.12.2019 foi destinado à conta de lucros acumulados da Companhia, não tendo havido, portanto, distribuição de 
lucros à Acionista. Lavratura: Foi aprovada, pelos presentes, a lavratura desta ata na forma de sumário, de acordo com o disposto 
no §1º, do artigo 130, da Lei das S.A. e suas posteriores alterações. Encerramento: Nada mais a tratar, foi a presente ata lavrada 
e, depois de lida e aprovada, foi assinada pela única acionista da Companhia. A presente é cópia fi el lavrada em livro próprio. Mesa: 
Hilton de Brito Filho - Presidente, David Wong - Secretário. Acionista: RSL - Empreendimentos e Participações Ltda., Hil-
ton de Brito Filho, David Wong. JUCESP nº 405.488/20-8 em 01.10.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BCPAR Participações e Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 14.406.679/0001-28 - NIRE 35.300.413.814

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20.08.2020
1. Data, Hora e Local: Aos 20.08.2020, às 10hs, na sede social da sociedade BCPAR Participações e Empreendimen-
tos S.A., localizada na Rua Benedito Fernandes, nº 545, conjunto 517, sala 4, Santo Amaro, cidade de São Paulo/SP, CEP 
04746-110 (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Presente a única acionista, detentora da totalidade do capital 
social da Companhia, conforme atesta a assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas, sendo, portanto, dispensa-
da a publicação da convocação por meio da imprensa, nos termos dos artigos 124, §4º e 133, §4º, ambos da Lei nº 6.404/76, 
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Mesa: Presidente: Hilton de Brito Filho; Secretário: David 
Wong. 4. Ordem do Dia: Discutir e deliberar acerca das seguintes matérias: (i) consignar as renúncias do Diretor Presiden-
te, Hilton de Brito Filho e do Diretor Vice-Presidente, David Wong; e (ii) eleger novos membros integrantes da Diretoria da 
Companhia. 5. Deliberações: Foi deliberado, sem ressalvas ou reservas, o seguinte: (i) a consignação da renúncia de Hil-
ton de Brito Filho, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, RG nº 2.779.054 IFP/RJ, CPF/MF nº 335.230.887-04, re-
sidente e domiciliado na Alameda Santos, nº 2441, conjunto 11, Cerqueira César, cidade de São Paulo/SP, CEP 01419-101, ao 
cargo de Diretor Presidente da Companhia, e da renúncia de David Wong, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG nº 13.340.796 
SSP/SP, CPF/MF nº 022.789.758-70, residente e domiciliado na Avenida Rouxinol, nº 407, apartamento 111, Indianápolis, ci-
dade de São Paulo/SP, CEP 04516-000, ao cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia; conforme Termos de Renúncia 
anexos à presente como “Anexo I” e “Anexo II”; e (ii) a eleição para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, de Ricar-
do Dória Durazzo, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 13.797.450-4 SSP/SP, CPF/MF nº 084.395.978-94, residente e do-
miciliado na Rua Báculo, nº 21, Chácara das Paineiras, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP 04748-050; e a eleição para o cargo 
de Diretor Vice-Presidente da Companhia, de Celso Dória Durazzo, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 18.177.997-3 
SSP/SP, CPF/MF nº 084.395.908-81, residente e domiciliado na Rua Báculo, nº 70, Chácara Paineiras, Santo Amaro, São Pau-
lo/SP, CEP 04748-050. Os Diretores ora eleitos tomam posse em seus respectivos cargos, para um mandato de 02 anos, com 
início em 20.08.2020 e término em 19.08.2022, por intermédio da assinatura dos Termos de Posse lavrados nesta data no Li-
vro de Atas de Reuniões da Diretoria, nos termos do “Anexo III” e do “Anexo IV”. 6. Lavratura: Foi aprovada, pelos presen-
tes, a lavratura desta ata na forma de sumário, de acordo com o disposto no § 1º, do artigo 130, da Lei das Sociedades por 
Ações e suas posteriores alterações. 7. Encerramento: Nada mais a ser tratado, foi a presente ata lavrada e, depois de lida 
e aprovada, foi assinada pela única acionista da Companhia. A presente é cópia fi el lavrada em livro próprio. Mesa: Hilton 
de Brito Filho - Presidente; David Wong - Secretário. Acionista: RSL – Empreendimentos e Participações Ltda. 
- Ricardo Dória Durazzo. JUCESP nº 405.489/20-1 em 01.10.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Financap S/A Administração e Comércio
CNPJ/MF nº 60.861.051/0001-30 - NIRE 35.300.068.858

Atas das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 31 de Agosto de 2020
1. Data, Hora e Local: 31 de agosto de 2020, às 10h00, na sede social da Financap S/A Administração e Comércio
(“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 186, 9º andar, Centro, CEP
01014-000. 2. Presença: Acionistas representando mais da metade do capital social da Companhia com direito a voto,
conforme se verifica do Livro de Presença de Acionistas, havendo, portanto, quórum para instalação e para deliberação
das matérias constantes da ordem do dia, nos termos da legislação em vigor e do Estatuto Social da Companhia.
3. Convocação: Publicada por 3 (três) vezes, nos exatos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Jornal o Dia, nas edições dos dias 22, 25 e 26 de agosto de 2020,
respectivamente. 4. Mesa Dirigente: Sr. Alberto Bonfiglioli Neto - Presidente; Sr. Márcio de Brito - Secretário. 
5. Ordem do Dia: 5.1. Em Assembleia Geral Ordinária: a) Exame, discussão e votação dos relatórios da diretoria e
das demonstrações financeiras e contábeis da Companhia, publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na
edição do dia 21 de julho de 2020 (páginas 11, 15, 16 e 18, respectivamente) e Jornal O Dia na edição do dia 21 de
julho de 2020 (páginas 5 e 6, respectivamente); b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a
distribuição de dividendos; c) Eleger membros da Diretoria e fixação de seus honorários; 5.2. Em Assembleia Geral
Extraordinária: a) Alteração do Estatuto Social para inclusão de cláusula arbitral, outras cláusulas e Consolidação do
Estatuto Social; 6. Deliberações da Assembleia Geral Ordinária: Os acionistas presentes discutiram, deliberaram e
aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições: (A) Após a leitura do conjunto de peças que compõem as
Demonstrações Financeiras, procedida pelo Secretário da reunião, publicadas no Diário Oficial do Estado de São
Paulo nas edições do dia 21 de julho de 2020 (páginas 11, 15, 16 e 18, respectivamente) e Jornal O Dia na edição do
dia 21 de julho de 2020 (páginas 5 e 6, respectivamente); o exame das mesmas e os esclarecimentos prestados pela
Administração da Companhia, as contas dos Diretores, as Demonstrações Financeiras e os documentos
complementares referentes ao exercício social dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. (B) A proposta da Diretoria para
a não distribuição de dividendos aos acionistas, tendo em vista o resultado negativo do exercício social dos anos de
2016, 2017, 2018 e 2019. (C) Pela renovação do mandato de Diretores pelo prazo de 03 (três) anos ou até a realização
de nova Assembleia para eleição de novos Diretores: Alberto Bonfiglioli Neto, brasileiro, casado, empresário,
portador da Cédula de identidade RG nº 5.611.084-4 SSP/SP e CPF/MF nº 881.550.488-53, Nilson Marques Junior,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de identidade RG nº 16.480.175-3-SSP/SP e
CPF/MF nº 089.206.088-30 e Rodolfo Marco Bonfiglioli Neto, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de
Identidade RG nº 32.146.079-0-SSP/SP, inscrito no CPF-MF sob nº 217.820.078-81, todos para o cargo de Diretor, 
sem designação específica, com escritório nesta Capital, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa
Vista, nº 186, 9º andar, Centro, CEP 01014-000. 7. Deliberações da Assembleia Geral Extraordinária: Os acionistas
presentes discutiram, deliberaram e aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições: (A) A inserção da cláusula
arbitral no Estatuto Social, nos seguintes termos: “Qualquer litígio originário ou relacionado ao presente contrato,
inclusive quanto à sua interpretação ou execução, será definitivamente resolvido por arbitragem, administrada pelo
Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“CAM-CCBC”) de acordo com o seu
Regulamento, constituindo-se o tribunal arbitral de [um/três] árbitros, indicados na forma do citado Regulamento”. Com
a inserção da cláusula acima, fica alterado do Estatuto Social vigente, que passam a ter a seguinte redação e que fica
fazendo parte integrante da presente Ata (Anexo I). 8. Encerramento: nada mais tendo sido tratado, foi autorizada a
lavratura da presente ata na forma de sumário, que, após lida e achada conforme, foi assinada por mim, Secretário, e
pelo Presidente da mesa, na forma do §1º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. Assinaturas: Mesa: Alberto
Bonfiglioli Neto - Presidente; Márcio de Brito - Secretário. Acionistas Presentes: Albon Participações e Representações
Eireli, por Alberto Bonfiglioli Neto; e Coirmãos Participações S/A, por Alberto Bonfiglioli Neto e Rodolfo Marco Bonfiglioli
Neto. Certifico que a presente é cópia autêntica do original lavrado em livro próprio. São Paulo, 31 de agosto de 2020.
Alberto Bonfiglioli Neto - Presidente; Márcio de Brito - Secretário - OAB/SP 340.595. JUCESP nº 381.025/20-2 em
17/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Anexo I - Atas das Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária Realizadas em 31 de Agosto de 2020. Financap S/A Administração e Comércio - CNPJ/MF nº
60.861.051/0001-30 - NIRE 35.300.068.858. Estatuto Social: Capítulo I - Denominação, Sede, Fins e Duração -
Artigo 1º - Sob a denominação de Financap S/A Administração e Comércio foi constituída esta Sociedade
Anônima, em 16/12/1960, regida pelo presente Estatuto e pelas leis vigentes que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º - A
sociedade tem sua sede no Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, 186, 9º andar - Ala “A”, sala 01, Centro, CEP
01014-000, podendo abrir e extinguir filiais, escritórios, agências e depósitos em qualquer localidade do País e no
exterior, por deliberação da Diretoria. Artigo 3º - A sociedade tem por objetivo a administração de bens e valores em
geral, móveis e imóveis, a participação com capitais próprios em outras empresas ou atividades industriais ou
comerciais, o comércio de representações por conta própria ou de terceiros e a prestação de serviços técnicos e
administrativos a outras empresas por meio de estudos, pareceres e análises de mercados. Artigo 4º - O prazo de
duração da sociedade é por tempo indeterminado. Capítulo II - Do Capital e Ações - Artigo 5º - O capital social,
totalmente subscrito integralizado em moeda corrente nacional, é R$ 12.695.011,00 (doze milhões e seiscentos e
noventa e cinco mil e onze reais), representado por 1.536.240 (um milhão quinhentos e trinta e seis mil e duzentas e
quarenta) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

Acionistas Percentual Quantidade de ações Valor (R$)

Albon Participações e Representações EIRELI 0,96% 14.777 121.872,11

Coirmãos Participações S/A 60,88% 935.196 7.728.722,70

Rodolfo Marco Bonfiglioli 37,86% 581.585 4.806.331,16

Maria Helena Scuracchio Bonfiglioli 0,30% 4.682 38.085,03

Total 100,00% 1.536.240 12.695.011,00

Parágrafo único - As ações poderão ser representadas por cautelas ou títulos múltiplos. Artigo 6º - No caso de
aumento do capital social procedido nos termos da lei, os acionistas terão preferência na subscrição das novas ações,
na proporção das que já possuírem. Artigo 7º - Cada ação corresponderá a um voto deliberativo nas Assembleias
Gerais. Capítulo III - Da Administração - Artigo 8º - A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de
03 (três) membros, sem designação específica, acionistas ou não, residentes no País, eleitos em Assembleia Geral,
com mandato de 03 (três) anos, permitida a reeleição, os quais, mesmo findo o mandato, permanecerão em seus
cargos até a posse da nova Diretoria então eleita. Parágrafo Único - Os Diretores eleitos tomarão posse mediante a
assinatura no Livro de Atas de Reuniões. Artigo 9º - Os honorários da Diretoria serão fixados pela Assembleia Geral.
Artigo 10º - À Diretoria compete: a) o exercício das atribuições e poderes que a lei e este Estatuto lhe conferem para
assegurar o funcionamento regular da sociedade; b) apresentar anualmente à Assembleia Geral Ordinária o relatório
e demais documentos pertinentes às contas do exercício social; c) os Diretores distribuirão entre si as diversas funções
peculiares ao cargo de cada um. Artigo 11º - Compete aos Diretores, sempre em conjunto de dois, independentemente
da ordem de nomeação: a) representar a sociedade ativa e passivamente perante os poderes públicos em geral, em
Juízo e fora dele; b) gerir, com amplos e ilimitados poderes, todos os negócios da sociedade, realizando operações de
crédito, bem como praticar todos os atos relativos ao objetivo social e ao interesse da sociedade, assinando todo e
qualquer documento de responsabilidade, tais como cheques bancários, notas promissórias, duplicatas e demais
títulos; escrituras de compra e venda de imóveis, contratos de qualquer natureza e demais documentos concernentes
ao giro e funcionamento normal da companhia, inclusive compra, alienação, gravação ou hipoteca de bens móveis e
imóveis da sociedade; c) contrair empréstimos com particulares ou órgãos governamentais, Banco do Brasil S/A.,
Caixas Econômicas, oferecendo garantias reais podendo, para tanto, gravar ou empenhar bens reais, avalizar e
constituir outros tipos de garantias; d) superintender a administração da sociedade, exercendo as atribuições que lhe
são conferidas por lei e por este Estatuto, a fim de garantir o regular funcionamento da sociedade; e) constituir
procuradores em nome da sociedade, no limite de suas atribuições e com os poderes especificados no instrumento
acerca dos atos e operações que poderão pelos outorgados ser praticados. Artigo 12º - No caso de ausência ou
impedimento temporário de um dos Diretores, o Diretor ausente será substituído por um procurador devidamente
habilitado na forma da letra “e” do Artigo 11 deste Estatuto. Artigo 13º - No caso de vaga na Diretoria, a sociedade
continuará a ser administrada pelo Diretor ou Diretores remanescentes até a primeira Assembleia que se realizar e que
tratará do preenchimento ou não da vaga, servindo o eleito até o restante do mandato. Capítulo IV - Do Conselho
Fiscal - Artigo 14º - O Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente, compor-se-á de 03 (três) membros
efetivos e de igual número de suplentes, acionistas ou não, residentes ou não no País, eleitos pela Assembleia Geral
que deliberar a sua instalação, nos termos do disposto no § 2º do artigo 161 da Lei 6.404, de 15/12/1976. Parágrafo
único - Uma vez instalado, o Conselho Fiscal exercerá as atribuições previstas na lei e os seus membros perceberão
a remuneração que lhes for fixada pela Assembleia Geral, observado o mínimo legal. Capítulo V - Da Assembleia
Geral - Artigo 15º - A Assembleia Geral estará legalmente instalada quando preenchidas as formalidades e
determinações previstas na legislação vigente e neste Estatuto. § 1º- A Assembleia Geral se reunirá ordinariamente
uma vez por ano, dentro dos 04 (quatro) primeiros meses após o término de cada exercício social para os fins previstos
na lei e, extraordinariamente, quando o interesse da sociedade o exigir. § 2º - A convocação da Assembleia Geral far-
se-á na forma da lei. § 3º - A Assembleia Geral será instalada e presidida por um Diretor, que escolherá seu secretário.
§ 4º - Não será permitida a transferência de ações nos 08 (oito) dias anteriores à data a qual tiver sido convocada a
Assembleia Geral. Capítulo VI - Do Exercício Social e Demonstrações Financeiras - Artigo 16º - O Exercício social
terá a duração de um ano, encerrando-se no último dia do mês de dezembro de cada ano, sendo que a sociedade
poderá levantar balanços semestrais e, sempre que os lucros o permitirem, a critério da Diretoria, poderão ser pagos
dividendos semestrais. Artigo 17º - Ao fim de cada exercício social, obrigatoriamente, ou ao fim de cada semestre do
exercício social, facultativamente, a administração determinará o levantamento das seguintes demonstrações
financeiras: a) balanço patrimonial; b) demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; c) demonstração do
resultado do exercício ou do semestre; d) demonstração das origens e aplicações de recursos. Capítulo VII - 
Dos Lucros, Reservas e Dividendos - Artigo 18º - Do resultado do exercício social anual ou semestral, serão
deduzidas as parcelas seguintes, apurando-se o lucro líquido: a) os prejuízos acumulados; b) a provisão para o imposto
de renda; c) a participação da Diretoria em até 10% (dez por cento) do lucro líquido, desde que o resultado do balanço
o permita. Artigo 19º - Do lucro líquido serão deduzidos: a) a parcela a título de reserva legal, como previsto no artigo
193, da Lei 6.404/76; b) a parcela necessária para a constituição de reservas para contingências e de lucros a realizar
quando as circunstâncias assim o recomendarem. § 1º - O dividendo não será obrigatório no exercício social em que
a administração o julgar incompatível com a situação financeira da sociedade, observado o que dispõe o § 4º, 
 do artigo 202, da Lei 6.404/76. § 2º - O dividendo será pago no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data
da publicação da Ata da Assembleia Geral que aprovar sua distribuição, considerando-se essa publicação como
declaração de dividendos. Artigo 20º - Nos casos previstos em lei, o reembolso do valor das ações será efetuado
mediante a apuração do seu valor patrimonial, o que será feito através e com base no último balanço aprovado pela
Assembleia Geral. Capítulo VIII - Das Disposições Gerais - Artigo 21º - Os casos omissos no presente Estatuto 
serão regulados pelas disposições legais vigentes e, em especial, pela Lei 6.404/76. Artigo 22º - Qualquer litígio
originário ou relacionado ao presente contrato, inclusive quanto à sua interpretação ou execução, será definitivamente
resolvido por arbitragem, administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio 
Brasil-Canadá (“CAM-CCBC”) de acordo com o seu Regulamento, constituindo-se o tribunal arbitral de [um/três]
árbitros, indicados na forma do citado Regulamento. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi esta ata
lavrada, lida, aprovada e assinada por acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 
A presente ata foi lavrada na forma permitida pelo Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei 6.404/76. São Paulo, 31 de agosto
de 2020. Alberto Bonfiglioli Neto - Presidente; Márcio de Brito - Secretário - OAB/SP 340.595.

EDITAL Processo Digital nº: 109172549.2020.8.26.0100 Classe: Assunto: Alteração de Regime de Bens - Regime de 
Bens Entre os Cônjuges Requerente: DENISE DE ALMEIDA VASCONCELOS FARAH e JOÃO CARLOS FARAH 
Requerido: Estado Edital para conhecimento de terceiros. Prazo 30 dias. Processo nº. 1091725-49.2020.8.26.0100. O Dr. 
Homero Maion, Juiz de Direito da 6ª. Vara de Família e Sucessões  Foro Central/SP. Faz saber que nos autos de 
Alteração do Regime de Bens do Casamento, DENISE DEALMEIDA VASCONCELOS FARAH, brasileira, professora, 
R.G. nº 21.968.555-1-SSP/SP, CPF/MF sob o nº 212.748.308-18 e seu esposo JOÃO CARLOS FARAH,brasileiro, 
engenheiro, R.G. nº 16.261.335-0-SSP/SP, CPF/MF sob o nº 136.469.248-10, objetivam alterar o regime de bens do 
casamento, passando da atual comunhão parcial de bens para o regime da separação total de bens. Nestas condições, 
expede-se edital com o prazo de 30 dias, para que terceiros interessados se manifestem nos autos, sob pena de serem 
aceitos os fatos. Será o edital afixado e publicado na forma da Lei.São Paulo, 06 de outubro de 2020. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO - FORO REGIONAL X - IPIRANGA - 1ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES
- Rua Agostinho Gomes, 1455 - 2º andar - Ipiranga - CEP  04206-000 - fone:
(11)  3489.2814 -  São Paulo/SP - E-mail:  ipirangafam@tjsp.jus.br - EDITAL
para CONHECIMENTO GERAL - Prazo de 30 dias. Processo nº 1003606-
91.2020.8.26.0010.  A MMª Juíza  de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões
do Forro Regional  X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dra. ELIZABETH KAZUKO
ASHIKAWA, na forma da lei, etc. FAZ SABER a quem interessar que neste
Juízo tramita a ação de ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS movida por
LEONARDO DE CHECCHI e TATIANA ZABEU NALESSO DE CHECCHI, por meio
da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do
casamento. O presente edital é expedido nos termos do artigo 734. § 1º do CPC.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado ensta cidade de São Paulo, aos 17 de setembro de 2020.

21  e  22/10

FORO REGIONAL I - SANTANA - 8ª VARA CÍVEL - Avenida Engenheiro Caetano
Álvares, 594 - 2º andar -  sala 242 - Casa Verde - CEP 02546-000 - Fone: (11)
3951-2525 - São Paulo-SP - E-mail:santana8cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITA-
ÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1010375-79.2019.8.26.0001. O MM. Juiz
de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo,
Dr. ADEMIR MODESTO DE SOUZA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a AMANDIO
ANTONIO PERA, RG 321.280; CPF/MF 079.076.998-00 e s/m MARIA DO ROSÁ-
RIO FERREIRA, que VALDIR JORGE DOS SANTOS lhes move ação de PROCE-
DIMENTO COMUM visando a adjudicação compulsória do imóvel situado na Rua
Lamartine dos Santos, nº 17, metade do lote 21 da quadra 111, no 36º Subdistrito -
Vila Maria, nesta Capital (contrib: 064.032.0025-9; matr. 12.790 do 17º Reg. de
Imóveis), e a condenação no pagamento de custas, honorários e demais cominações,
alegando ter sido adquirido por Manoel Luís dos Santos (do qual o autor é o único
herdeiro e sucessor) por compromisso de 14/07/1960; e que apesar de quitado o
preço não logrou obter a escritura definitiva. Estando os réus em lugar incerto e não
sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, CONTESTEM o feito, sob pena de presumirem-se verdadei-
ros os fatos alegados e cientes de que não havendo manifestação lhes será
nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de outubro de 2020.

21  e  22/10
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EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1006159-40.2017.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de 
Direito da 2ªVara 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) Jorge Alves de Lima, Heitor Portugal ou Heitor Pimentel Portugal e s/m Camilla do Amaral Portugal, 
Luiz Fernando do Amaral e s/m Marina Rezende do Amaral, Salvador Interlandi, João Roberto Alves Feitosa e Eulália Camacho 
Feitosa, Roseli Alves Feitosa, Rubens da Silva Pimentel, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges e/ou sucessores, que Ademir Lopes Martins, Luciana Antunes Ferreira Girkus, Márcio Yochio Kitazuka e 
Beatriz Shizue Kitazuka ajuizaram ação de USUCAPIÃO,visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua José Maria 
de Abreu, 145 Jardim Palmares (Zona Sul), São Paulo - SP, CEP: 04457-080, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na formada lei.    [20,21] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL-PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1018827-44.2020.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 5ªVara da Família e Sucessões,do Foro Regional I-Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Simon de Paula 
Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Outros procedimentos de 
jurisdição voluntária movida por Talita Nunes Ribeiro e Marcos Abinajm Lima, por meio da qual os requerentes indicados 
intentam alterar o regime de bens do casamento. O presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC, com 
prazo de 30 (trinta) dias, para divulgação da pretendida alteração do regime de bens entre os cônjuges, do regime parcial de 
comunhão de bens para a separação total de bens, a fim de resguardar direito de terceiros. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de outubro de 2020. [20,21] 
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 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício antes dos impostos (11.124) (7.099) (11.124) (7.559)
Depreciação e amortização 7.768 2.844 7.768 2.844
Juros provisionados de
 empréstimos e fi nanciamentos 7.935 4.210 7.935 4.557
Provisões para contingências 721 579 721 579
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (872) 603 (872) 603
Provisão para obsolescência dos estoques (58) 406 (58) 406
Valor residual de ativo imobilizado baixado 5.195 4.512 5.202 4.509
Resultado de equivalência patrimonial 271 1.283 - -
Variações nas contas de ativo e passivo:
Contas a receber de clientes 10.372 (2.780) 10.809 (5.049)
Estoques 208 (5.856) 208 (5.129)
Impostos a recuperar (4.307) (3.470) (4.307) (3.453)
Outros créditos (382) (40) (258) (297)
Depósitos judiciais (113) - (113) -
Fornecedores e outras contas a pagar (6.943) 2.640 (7.175) 6.156
Provisões e encargos trabalhistas (723) (113) (717) 199
Impostos, taxas e contribuições 2.494 (1.896) 2.482 (1.655)
Adiantamentos de clientes 227 (241) 326 (210)
Outros passivos 45 (662) (99) (2.074)
Juros pagos de empréstimos
 e fi nanciamentos (6.391) (3.537) (6.391) (3.882)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
 nas) atividades operacionais 4.305 (8.617) 4.337 (9.455)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Caixa advindo de controladas
 incorporadas/adquiridas - 609 - -
Aquisição de imobilizado (4.787) (3.943) (4.787) (3.943)
Aquisições de ativo intangível (218) (333) (218) (333)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimento (5.005) (3.667) (5.005) (4.276)
Fluxos de caixa das atividades de fi nanciamento
Dividendos pagos - (1.696) - (1.696)
Arrendamento mercantil pago (2.546) - (2.546) -
Empréstimos e fi nanciamentos tomados 54.361 39.661 54.361 45.460
Empréstimos e fi nanciamentos pagos (44.103) (25.822) (44.103) (30.763)
Caixa líquido gerado pelas
 atividades de fi nanciamento 7.712 12.143 7.712 13.001
Aumento (redução) líquido
 no caixa e equivalentes de caixa 7.012 (141) 7.045 (730)
Demonstração do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 8.464 8.605 8.508 9.238
No fi m do exercício 15.476 8.464 15.553 8.508
Aumento (redução) líquido
 no caixa e equivalentes de caixa 7.012 (141) 7.045 (730)

Demonstrações dos resultados abrangentes
 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Prejuízo do exercício (7.405) (4.625) (7.405) (4.625)
Resultado abrangente (7.405) (4.625) (7.405) (4.625)

A Diretoria
Elisabete Paglioni - Contadora: CRC-SP 1SP 219421/O-6

ZD Alimentos S.A.
CNPJ nº 56.073.307/0001-77

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

 Controladora Consolidado
Ativo 2019 2018 2019 2018
Circulante 116.209 109.408 116.233 109.833
Caixa e equivalentes de caixa 15.476 8.464 15.553 8.508
Contas a receber 43.045 52.545 42.822 52.759
Estoques 27.422 27.572 27.422 27.572
Tributos a recuperar 28.388 19.278 28.409 19.299
Outros créditos 1.878 1.549 2.027 1.695
Não circulante 123.417 120.758 123.542 120.764
Tributos a recuperar 2.453 7.256 2.453 7.256
Depósitos judiciais 177 64 177 64
Outros créditos 2.994 2.941 2.994 3.068
Imposto de renda e
 contribuição social diferidos 4.355 559 4.355 559
Investimentos - 253 - -
Direitos de uso de ativos 9.086 - 9.086 -
Imobilizado 72.744 78.289 72.869 78.421
Intangível 31.608 31.396 31.608 31.396
Total do ativo 239.626 230.166 239.775 230.597

 Controladora Consolidado
Passivo 2019 2018 2019 2018
Circulante 106.865 103.779 107.158 104.210
Fornecedores, risco sacado
 e outras contas a pagar 51.109 58.052 50.938 58.113
Empréstimos e fi nanciamentos 43.544 34.461 43.544 34.461
Provisões e encargos trabalhistas 4.436 5.159 4.488 5.205
Impostos, taxas e contribuições 4.642 5.227 4.741 5.338
Arrendamentos a pagar 2.693 - 2.693 -
Dividendos a pagar - 665 - 665
Adiantamento de clientes 441 215 754 428
Não circulante 54.132 40.352 53.988 40.352
Outras contas a pagar 2.457 2.554 2.457 2.554
Empréstimos e fi nanciamentos 28.457 26.334 28.457 26.334
Impostos, taxas e contribuições 13.356 10.200 13.356 10.200
Arrendamentos a pagar 7.068 - 7.068 -
Dividendos a pagar 665 - 665 -
Provisão para perda com investimentos 144 - - -
Provisões para contingências 1.985 1.264 1.985 1.264
Patrimônio líquido 78.628 86.035 78.628 86.035
Capital social 70.000 70.000 70.000 70.000
Reserva de capital 1.851 9.256 1.851 9.256
Ajustes de avaliação patrimonial 6.777 6.779 6.777 6.779
Total do passivo e
 patrimônio líquido 239.626 230.166 239.775 230.597

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
     Lucros
   Re- Ajuste (Pre-
  Re- serva de avali- juízos) 
 Capital serva de ação patri- acumu-
 social legal lucros monial lados Total
Saldos em 31.12.2017 70.000 2.971 10.758 6.779 - 90.507
Prejuízo do exercício - - - - (4.625) (4.625)
Outros - - 152 - - 152
Destinações:
Absorção de prejuízos - - (4.625) - 4.625 -
Saldos em 31.12.2018 70.000 2.971 6.285 6.779 - 86.035
Prejuízo do exercício - - - - (7.405) (7.405)
Outros - - - (2) - (2)
Destinações:
Absorção de prejuízos - (1.120) (6.285) - 7.405 -
Saldos em 31.12.2019 70.000 1.851 - 6.777 - 78.628

O relatório da administração, parecer dos auditores independentes e notas 
explicativas na íntegra, estão disponíveis na sede da Companhia.

 Demonstrações dos resultados
 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Receita operacional líquida 447.302 441.424 447.237 442.363
Custo das vendas (358.142) (353.050) (358.142) (355.061)
Lucro bruto 89.160 88.374 89.096 87.302
Despesas operacionais:
Despesas com vendas (73.998) (69.502) (74.170) (69.880)
Despesas administrativas (19.508) (18.626) (19.508) (18.862)
Outras receitas e (despesas) líquidas 808 (658) 786 (714)
 (3.538) (412) (3.796) (2.154)
Resultado de equivalência patrimonial (271) (1.283) - -
Prejuízo antes do resultado
 fi nanceiro líquido e impostos (3.809) (1.695) (3.796) (2.154)
Receitas fi nanceiras 2.721 3.425 2.725 3.431
Despesas fi nanceiras (10.036) (8.829) (10.053) (8.836)
Resultado fi nanceiro líquido (7.315) (5.404) (7.328) (5.405)
Prejuízo antes dos impostos (11.124) (7.099) (11.124) (7.559)
Imposto de renda e
 contribuição social corrente (77) - (77) 190
Imposto de renda e
 contribuição social diferido 3.796 2.474 3.796 2.744
Prejuízo do exercício (7.405) (4.625) (7.405) (4.625)

Balanços patrimoniais Demonstrações dos fl uxos de caixa

Notas 31/12/2019 31/12/2018 Notas 31/12/2019 31/12/2018

RECEITAS
Disponív eis 73.051,37        1.357.290,69    Receitas Ordinárias 1.131.512,38       718.078,46          
Contas à Receber 2.875.163,35   3.074.456,73    Receita de Execução de Projetos 9.823.226,09       10.000.681,87      
Outros Créditos 94.447,79        255.822,39       Renúncia Fiscal - Federal 2.132.103,81       2.028.948,70       

Renúncia Fiscal - Estadual 4.361,48             4.488,52             
Receitas Financeiras 54.845,36            67.379,50            

Depósitos Judiciais 5701,86 73847,71 TOTAL DAS RECEITAS 13.146.049,12      12.819.577,05      

DESPESAS
Imobilizado Despesas com Recursos Humanos - ADM 595.141,81          5.644,69             

Imobilizado 3.382.103,83   3.337.039,49    Despesas Gerais 585.842,40          514.595,11          
(-) Depreciação Acumulada (1.681.189,64)  (1.653.621,14)   Despesas Vinculadas a Projetos 13.422.812,46      -                     
Intangív el 9.504,11       9.504,11        Resultado não Operacional -                     208,26                
(-) Amortização (5.968,00)      -                TOTAL DAS DESPESAS 14.603.796,67      520.448,06          

TOTAL DO ATIVO 4.752.814,67 6.454.339,98  DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO (1.457.747,55)      12.299.128,99      
PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018

CIRCULANTE
Fornecedores 110.243,51      78.498,35         
Obrigações Fiscais e Tributárias 615,09            104.860,80       
Obrigações Trabalhistas e Encargos 581.150,50      495.814,10       
Recursos de projetos -                 2.496.310,84    

-                 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE -                 
Convênios 2.239.697,23   -                  

PATRIMÔNIO LIQUIDO
Patrimônio Social 3.278.855,89   3.023.743,75    
Superáv it / Déf icit do exercício (1.457.747,55)  255.112,14       

TOTAL DO PASSIVO 4.752.814,67 6.454.339,98  

ATIVO NÃO CIRCULANTE

AMA - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

CIRCULANTE

ATIVO 
CNPJ nº 52.802.295/0001-13

BALANÇO PATRIMONIAL
AMA - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ nº 52.802.295/0001-13

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31/12/2019 CONTEXTO
OPERACIONALNOTA01A “AMA - Associação de Amigos do Autista” é uma pessoa
jurídica de direito privado, filantrópica, constituída em 08/08/1983, estabelecida
nesta Capital, à Rua do Lavapés nº 1.123, no bairro Cambuci, cuja sua principal
atividade é promover, assistir e incentivar pesquisas e estudos sobre o Autismo, bem
como desenvolver programas de amparo, ajuda, adaptação, habilitação, reabilitação
e integração social. Sua regência se dá pelo Estatuto Social, com respaldo legal na
Lei Federal nº 10.406/2002 e 12.101/2009. NOTA02 A “AMA - Associação de
Amigos do Autista” possui as seguintes inscrições, registros e títulos:Estatuto Social
registrado no 4º Registro Civil de Pessoas Jurídicas de São Paulo sob o nº 075751
em 08/08/1983; CNPJ - Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda sob os números:52.802.295/0001-13 para a sede Rua do
Lavapés;52.802.295/0002-02 para a filial Rua Luis Gama;52.802.295/0003-85
para a filial Rua Henrique Reimberg;52.802.295/0004-66 para a filial Rua Teodureto
Souto;CCM - Cadastro de Contribuintes Municipais da Prefeitura da Cidade de São
Paulo sob o nº9.048.907-1 para a sede Rua dos Lavapés;4.979.624-0 para a filial
Rua Luis Gama; 2.662.312-9 para a filial Rua Henrique Reimberg;4.981.315-3 para
a filial Rua Teodureto Souto;Utilidade Pública Municipal: Decreto nº 23.103 em 20/
11/1988;Utilidade Pública Estadual: Decreto nº 26.189 em 06/11/1986;Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS - através da portaria SNAS/
MDS nº 126/2015 com validade 13/09/2021;Conselho Municipal de Assistência Social
COMAS sob o nº 1.154/2014. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEISNOTA 03O
sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi
elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as
Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas
normas ITG 2002 (R1), aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal de
Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.
NOTA04 A prática contábil adotada é pelo regime de competência. NOTA05 Os
direitos e obrigações da associação estão em conformidade com seus efetivos valores
reais. NOTA06 As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores das
aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do
Balanço, com base no regime de competência. NOTA07 As receitas da associação
são apuradas mediante comprovantes de recebimentos, entre eles, notas fiscais,
avisos bancários, recibos e outros. NOTA08 As despesas da associação são apuradas
mediante de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências fisco legais.
NOTA09 As doações são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais
despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência. NOTA10 A associação
recebe doações de pessoas físicas e jurídicas, associadas ou não. NOTA 11
AMORTIZAÇÃO A despesa de amortização dos softwares reconhecida para o exercício
foi no valor de R$ 5.968,00 NOTA 12 PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS
TRABALHSITAS Houve a provisão para Contigências Trabalhista no valor de R$
5.701,80 NOTA13-PROJETOS SOCIAIS COM CONVÊNIO PÚBLICO - Convênio
Secretaria da Educação Objetivo: Ação compartilhada da Secretaria da Educação
com a AMA, com vista à promoção do atendimento do educando com graves
deficiências físicas, mentais, auditivas, visuais ou múltiplas ou com conduta típica de
síndromes com comprometimentos severos, que não puderem ser beneficiados pela
inclusão em classes comuns de ensino regular. Público alvo: Crianças, jovens e
adultos. Total de atendidos no exercício : 168 usuários Valor do Convênio no
Exercício: R$ 2.473.245,00 Valor gasto no exercício: R$ 3.125.807,47,
Gratuidade: 100% aos usuários Convênio Secretaria da Saúde - DRS1. Objetivo:
Assistência a pacientes com autismo, encaminhados pela Secretaria Estadual da
Saúde, nas categorias: pedagógica, fonoaudiologia, psicológica, médica e motora.
Para prestar esse serviço a AMA disponibilizará uma equipe multidisciplinar, composta
de médico, fisioterapeuta, psicólogo, professor de educação física, fonoaudiólogo,
terapeuta ocupacional, enfermeiro, pedagogo e equipe de apoio, entre outros.

Público alvo: crianças, jovens e adultos.Total de atendidos no exercício: 200usuários Valor do
Convênio no Exercício:R$ 4.017.909,16 Valor gasto no exercício:R$ 5.136.837,76 Gratuidade:
100% aos usuários Convênio Secretaria da Saúde – Pinel Objetivo: Promover o fortalecimento
do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestada aos usuários do SUS
na região em parceria com o Centro de Atenção Integrada em Saúde Mental “Philippe Pinel”.
Desenvolver a prestação de assistência nas categorias pedagógica, fonoaudiologia, psicológica
e motora. Acompanhamento psiquiátrico aos pacientes da internação, aos pacientes ambulatoriais
e outras pessoas com autismo que procuram atendimento no referido Centro. Público alvo:
Crianças e adolescentesTotal de atendidos no exercício 120 usuários Valor do Convênio no
exercício: R$ 1.346.311,57 Valor gasto no exercício:R$ 2.378.421,93 Gratuidade: 100%
aos usuários Convênio Secretaria Estadual de Saúde e Residência Terapêutica 23 Objetivo:
Convênio com a Secretaria do Estado de Saúde, visando promover o fortalecimento do
desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde, prestados aos usuários do SUS na
região. Custeio de residência terapêutica para 23 pacientes jovens e adultos na unidade de
Parelheiros/SP Público alvo: Jovens e adultos. Total de atendidos no exercício:23 usuários
Valor do Convênio no exercício:R$ 1.822.139,99Valor gasto no exercício:R$ 2.543.495,81
Gratuidade: 100% aos usuários Convênio Secretaria Estadual de Saúde, Residência e
Inclusão Marcelo. Objetivo: Convênio com a Secretaria do Estado de Saúde, visando promover
o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde, prestados aos
usuários do SUS na região. No final do exercício de 2016 restou a última parcela de R$ 6.600,00,
programada para receber em 2017, mas não ocorreu o pagamento por parte da Secretaria
Estadual de Saúde referente ao projeto até o momento.Convênio Secretaria Estadual de
Saúde e Residência TerapêuticaObjetivo: Convênio com a Secretaria do Estado de Saúde,
visando promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à
saúde, prestados aos usuários do SUS na região. No final do exercício de 2016 restou a última
parcela de R$ 145.200,00 a receber no exercício de 2017, mas não ocorreu o pagamento por
parte da Secretaria Estadual de Saúde referente ao projeto até o momento. CALL CENTER
Objetivo: Projeto implementado para aumentar a arrecadação com vistas a ampliar o desenvolvimento
das ações sociais.Valor arrecadado no exercício:R$ 38.090,00Valor gasto no exercício:R$
56.759,27 Convênio Secretaria da Saúde – Pinel Objetivo: Promover o fortalecimento do
desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestada aos usuários do SUS na
região em parceria com o Centro de Atenção Integrada em Saúde Mental “Philippe Pinel”.
Desenvolver a prestação de assistência nas categorias pedagógica, fonoaudiologia, psicológica
e motora. Acompanhamento psiquiátrico aos pacientes da internação, aos pacientes ambulatoriais
e outras pessoas com autismo que procuram atendimento no referido Centro. Público alvo:
Crianças e adolescentes. Total de atendidos no exercício  120 usuários Valor do Convênio no
exercício: R$ 125.530,37 Valor gasto no exercício: R$ 181.490,22 Gratuidade: 100% aos
usuáriosConvênio NOTA 14 RENÚNCIA FISCAL FEDERALSob a rubrica “Renúncia Fiscal”
estão os valores relativos às contribuições trabalhistas à Previdência Social e ao PIS sobre a folha
de salários, que deixaram de ser recolhido em função da associação possuir imunidade tributária
prevista na alínea C do Inciso VI do Artigo 150 da Constituição Federal e foram devidamente
reconhecidas pela Receita Federal.Quota Patronal: R$ 1.534.038,52 Seguro Acidente de Trabalho:
R$ 76.675,02 Terceiros:R$ 444.715,25PIS s/folha de salário:R$ 76.675,02 NOTA 15 – RENÚNCIA
FISCAL ESTADUALSob a rubrica “Renúncia Fiscal Estadual” estão os valores relativos ao Imposto
sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, para o exercício de 2019, no valor de R$
4.361,48, que em virtude de imunidade tributária prevista na alínea C do Inciso VI do Artigo 150
da Constituição Federal, reconhecida por meio do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social - CEBAS, deixou de ser recolhido.NOTA 16A “Ama” recebeu em 2014, um Micro ônibus
adquirido pela Secretaria de Estado da Educação, Marca/Modelo - Marcopolo/Volare ano 2014,
capacidade 16 passageiros, cedido na forma de convênio, destinado exclusivamente para o
transporte de educandos com graves deficiências cuja situação não permita sua inclusão em
classes comuns de ensino regular.NOTA 17 A Receita Federal garantiu por meio de um despacho
decisório que a AMA poderá aproveitar dos créditos no valor atualizado de R$ 117.122,33,
recolhidos de PIS nos exercícios anteriores, podendo abater de impostos futuros a recolher. Valor
do Crédito:R$ 117.122,33Valor compensado de IRRF:R$ 117.122,33 NOTA18 Os recursos
da associação foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto
Social, demonstradas pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.NOTA 19 No atendimento
ao disposto na Lei 12.101/09, a associação concedeu gratuidade em 100% dos seus
atendimentos.NOTA 20 Para o atendimento 100% gratuito aos seus usuários, a associação
empregou recursos totais de R$ 1.457.747,55 (Hum milhão, quatrocentos e cinquenta e sete mil,
setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) no exercício. São Paulo, 31 de
Dezembro de 2019.
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Data, Hora, Local: 20.12.2019, às 10hs, na Avenida Paulista, 460, 7º andar, São Paulo/SP. 
Presença: única acionista. Mesa: Presidente: Rodrigo Andreo Granado Muraca, Secretário: 
Sergio Gimenes Fernandes. Deliberações Aprovadas: (i) alteração na composição da Direto-
ria e forma de representação, passando a ser composta por um Diretor Presidente e um Diretor 
sem designação específi ca, e representada de forma isolada pelo Diretor Presidente, e ainda, 
a alteração na governança corporativa e nas competências da Diretoria; (ii) destituição dos Di-
retores: Ivan Henrique Moraes Lima, brasileiro, casado, advogado, RG 29.411.704-0 SSP/SP, 
CPF/ME 214.711.178-39, e João Gabriel Gomes Pereira, brasileiro, solteiro, advogado, RG 
43558438-8 SSP/SP, CPF/ME 317.735.218-61, ambos com endereço comercial São Paulo/SP; 
(iii) eleição dos Srs. Rodrigo Andreo Granado Muraca, brasileiro, casado, empresário, RG 
32.928.706-0 SSP/SP e CPF/ME 299.301.228-26, e Sergio Gimenes Fernandes, brasileiro, casa-
do, empresário, RG 14.894.092 SSP/SP e CPF/ME 058.694.448-61, ambos com endereço co-
mercial em São Paulo/SP, respectivamente aos cargos de Diretor Presidente e Diretor da Com-
panhia, para completar o mandato dos diretores ora destituídos; (iv) inclusão no objeto social 
da Companhia do exercício das atividades de transporte coletivo de passageiros, de caráter ur-
bano, em serviços regulares, municipal ou intermunicipal; (v) alteração da denominação para 
Nova Paineira Transportes Urbanos S.A.; (vi) alteração do endereço da sede para Avenida 
Paulista, nº 171, 4º andar, Paraíso, São Paulo/SP, CEP 01310-000; e, (vii) reformulação e conso-
lidação do Estatuto Social, a fi m de refl etir a nova governança corporativa e alterações nos ór-
gãos de administração, e demais alterações aprovadas, que lido e aprovado pela acionista, in-
tegra esta ata na forma de Anexo I. Encerramento: Nada mais. São Paulo/SP, 20.12.2019. Ro-
drigo Andreo Granado Muraca - Presidente, Sergio Gimenes Fernandes - Secretário. JUCESP 
nº 230.537/20-0 em 01.07.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 
Anexo I - Estatuto Social - Capítulo I - Denominação, Duração, Objeto e Sede. Artigo 
1º: A Companhia tem a denominação de Nova Paineira Transportes Urbanos S.A., sendo 
uma sociedade anônima de capital fechado, com duração por tempo indeterminado, e se regerá 
por este estatuto e leis aplicáveis a sua espécie (“Companhia”). Artigo 2º: O objeto social da 
Companhia contempla: (i) o exercício das atividades de transporte coletivo de passageiros, de ca-
ráter urbano, em serviços regulares, municipal ou intermunicipal; e (ii) a participação societária 
em outras sociedades, empresárias ou simples, nacionais ou estrangeiras, como sócia, acionista 
ou quotista. Artigo 3º: A Companhia tem sede e foro no endereço Município de São Paulo, Esta-
do de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 171, 4º andar, Paraíso, São Paulo/SP, CEP 01310-000. 
§ Único: A Companhia poderá, por deliberação da Assembleia Geral, a todo tempo, criar, mon-
tar, transferir ou extinguir fi liais, agências, sucursais, escritórios de contato e representações, de-
pósitos, terminais e estabelecimentos do gênero, em qualquer localidade do país ou do exterior, 
a cada qual sendo atribuído um capital em separado. Capítulo II - Capital Social e Transfe-
rência de Ações. Artigo 4º: O capital social é de R$ 1.000,00, dividido em 1.000 ações ordiná-
rias, nominativas, sem valor nominal. Artigo 5º: As ações são indivisíveis em relação à Compa-
nhia, cabendo a cada ação ordinária o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. 
§ Único: As ações serão registradas no Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia 
e sua transferência operar-se-á por termos lançados em livro próprio. Artigo 6º: No caso de qual-
quer acionista desejar alienar suas ações a terceiros, os demais acionistas terão preferência para 
adquiri-las, em igualdade de condições, respeitadas as demais disposições aplicáveis por lei. 
Capítulo III - Administração. Artigo 7º: A Companhia será administrada por uma Diretoria 
composta por 02 membros, acionistas ou não, residentes no país, sendo um Diretor Presidente e 
um Diretor sem designação específi ca, eleitos em Assembleia Geral, com mandato unifi cado de 
3 anos, sendo permitida a reeleição. § 1º: Os membros da Diretoria serão investidos em suas fun-
ções mediante assinatura de Termo de Posse lavrado no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria, 
dispensada qualquer caução para garantia de sua gestão. § 2º: Mesmo após o término do prazo 
do mandato, os Diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a eleição e posse da nova 
Diretoria, eleita pela Assembleia Geral. § 3º: Competirá ao Diretor Presidente convocar, instalar 
e presidir as reuniões de Diretoria. Artigo 8º: Compete aos Diretores gerir a Companhia e exer-
cer as atribuições que a Assembleia Geral autorizar ou que este Estatuto Social lhes conferirem, 
para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia, observados os atos 
previstos no § primeiro do artigo 14, que necessitam da aprovação do(s) Acionista(s) em Assem-
bleia Geral, representando a maioria absoluta das ações com direito a voto. Artigo 9º: A Compa-
nhia considerar-se-á obrigada quando representada: (a) isoladamente pelo Diretor Presidente; ou 
(b) pelo Diretor, em conjunto com o Diretor Presidente ou 1 procurador, esse nomeado pelo Dire-
tor Presidente; ou (c) por 01 ou mais procuradores, nomeado(s) pelo Diretor Presidente, conforme 
§ único abaixo. § Único: Os instrumentos de mandato outorgados pela Companhia deverão ser 
sempre assinados pelo Diretor Presidente, isoladamente, e não poderão ter prazo superior a 01 
ano, com exceção dos mandatos outorgados para fi ns de representação em processos judiciais e 
administrativos, que poderão ser por prazo indeterminado. Os instrumentos de mandato deverão 
conter uma descrição pormenorizada dos poderes outorgados aos procuradores da Companhia. 
Artigo 10: Competirá ao Diretor Presidente, isoladamente, observadas as competências da As-
sembleia Geral previstas no § primeiro do Artigo 14: (i) representar a Companhia perante tercei-
ros em geral, inclusive perante o Poder Concedente, e ainda, empresas investidas, consórcios e 
joint-ventures, que a Companhia tenha participação, participação em licitações, podendo ofertar 
propostas, efetuar impugnações, representações, declarações, dar vistas, apresentar, requerer e 
retirar toda a documentação que se fi zer necessária; (ii) representar a Companhia perante bancos 
e instituições fi nanceiras, exclusivamente para movimentar e encerrar contas bancárias, auto-
rizar pagamentos e débitos em conta relativos tão somente as obrigações defi nidas no subitem 
“iii” a seguir, realizar cobranças, passar recibo, dar e receber quitação, retirar cartões magnéti-
cos, cadastrar e alterar senhas, inclusive emissão de certifi cados digitais, e-social; (iii) cumprir as 
obrigações decorrentes dos negócios sociais da Companhia, como pagamento de funcionários, 
fornecedores ou prestadores de serviços, que tenham sido contratados com a aprovação do(s) 
Acionista(s) em Assembleia como previsto neste Estatuto Social, incluindo ainda, contribuições 
sociais, tributos municipais, estaduais e federais, imposto, taxas e demais contribuições ineren-
tes às atividades da Companhia, ou seja, todo e qualquer pagamento ou cumprimento de obriga-
ções inerentes à Companhia, indispensáveis ao seu pleno funcionamento; (iv) autorizar pagamen-
tos de sentenças judiciais ou administrativas, com decisão irrecorrível, e/ou a celebração de 
acordo em qualquer ação judicial, inclusive casos que envolvam questões tributárias e previden-
ciárias, sempre de acordo com orientação da equipe jurídica responsável; (v) representar a Com-
panhia em todas os atos rotineiros, incluindo mas não se limitando, perante repartições públicas 
federais, estaduais, municipais, autarquias, administradoras e consórcios, sociedades, Juntas 
Comerciais, inclusive prestar esclarecimentos, ratifi cações, retifi cações ou qualquer correções 
em consórcio de veículos, departamentos de trânsito e de estrada de rodagens, correios, Compa-
nhias de Telefonia, de Águas e Luz, Prefeitura, Cartórios, tabeliões de notas, Registros de Imóveis 
e em geral, Instituto Nacional de Seguridade Social -INSS, para requerer, alegar, promover e as-
sinar o que preciso for, desde que não gerem qualquer obrigação para a Companhia, ou libere ter-
ceiros de obrigações para com a Companhia; (vi) celebração, modifi cação e/ou distrato, pela 
Companhia ou suas controladas, de atos e/ou contratos em geral, ou assunção e/ou desonera-
ção de qualquer obrigação, relacionadas às atividades da Companhia dentro ou fora do curso nor-
mal dos negócios, cujo valor seja até R$ 1.200,00 por operação, ou em conjunto de operações 
no mesmo ano fi scal; (vii) administrar, orientar e direcionar os negócios sociais, e ainda, assinar 

qualquer documento, mesmo quando importe em responsabilidade da Companhia, desde que ob-
servado o disposto no Artigo 14; e, (viii) exercer as funções que lhe forem atribuídas pelos Acio-
nistas. § Único: São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes perante a Companhia, 
os atos de administradores, procuradores ou empregados que importem na assunção de obriga-
ções ou responsabilidades pela Companhia, estranhas ao seu objeto social. Artigo 11: Os mem-
bros da Diretoria fi cam dispensados de prestar caução em garantia ao desempenho de suas fun-
ções e poderão receber uma remuneração que a Assembleia Geral determinar. Capítulo IV - As-
sembleia Geral. Artigo 12: A Assembleia Geral é o órgão soberano da Companhia e se reuni-
rá, ordinariamente, dentro dos 04 primeiros meses após o término do exercício social e, extraor-
dinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem. § 1º: A Assembleia Geral será presidi-
da pelo Diretor Presidente, no seu impedimento ou ausência, pelo Diretor, que convidará um dos 
presentes para servir de secretário da mesa. § 2º: A Assembleia Geral será convocada pelo Dire-
tor Presidente ou qualquer acionista, por carta, fax, ou correio eletrônico, sendo certo que a de-
claração escrita de ciência será considerada formalizada por meio de aviso de recebimento de 
carta registrada, comprovante de envio de fax ou de correio eletrônico, informado pelo acionista. 
§ 3º: As formalidades de convocação para realização de Assembleia Geral serão dispensadas no 
caso de comparecimento da totalidade dos acionistas da Companhia. Artigo 13: As Assembleias 
Gerais instalar-se-ão com a presença de acionistas titulares de, no mínimo, a maioria das ações 
com direito a voto, salvo se houver maior quórum exigido por lei ou por este estatuto social. As 
atas das Assembleias Gerais serão lavradas em livro próprio, devendo ser assinadas pelos pre-
sentes após sua leitura e aprovação, excetuando-se os casos em que as atas forem lavradas na 
forma de sumário, nos termos da lei. Artigo 14: As deliberações da Assembleia Geral serão to-
madas pela maioria simples dos acionistas, exceto se quórum maior for exigido por lei ou por 
esse estatuto social. § 1º: Sujeitam-se à aprovação de Acionista ou Acionistas representando a 
maioria absoluta das ações com direito de voto da Companhia: (i) subscrição de novas ações da 
Companhia ou de suas controladas; (ii) alteração do Estatuto Social da Companhia ou dos contra-
tos/estatuto sociais de suas controladas; (iii) nomeação, destituição e ainda fi xação da remune-
ração dos Diretores; (iv) destinação e/ou distribuição de lucros ou outros resultados da Compa-
nhia ou de suas controladas; (v) pedido de autofalência, falência, recuperação judicial ou extraju-
dicial; (vi) liquidação, cessação do estado de liquidação, dissolução parcial ou total e extinção da 
Companhia ou de suas controladas; (vii) cisão, fusão, incorporação ou transformação para qual-
quer tipo jurídico, ou ainda, qualquer reorganização societária envolvendo a Companhia ou suas 
controladas; (viii) quaisquer associações, constituição de qualquer subsidiária ou estabelecimen-
to de qualquer joint venture (societária ou contratual), em consórcios e semelhantes, e em acor-
dos de acionistas e de sócios, envolvendo a Companhia ou suas controladas; (ix) celebração, mo-
difi cação e/ou extinção, pela Companhia ou de suas controladas, de contratos ou escrituras en-
volvendo a aquisição, a alienação e/ou a oneração de bens móveis e imóveis, ou ativos relevan-
tes da Companhia e de suas controladas; (x) celebração, modifi cação e/ou extinção, pela Compa-
nhia e suas controladas, de contratos de fi nanciamentos e empréstimos, sem ou com garantias 
reais, independente de valor; (xi) celebração, modifi cação e/ou distrato, pela Companhia ou suas 
controladas, de atos e contratos em geral, ou assunção e/ou desoneração de quaisquer obriga-
ções, relacionados às atividades da Companhia dentro ou fora do curso normal dos negócios, 
cujo valor seja superior a R$ 1.200,00 por operação, ou em conjunto de operações no mes-
mo ano fi scal; (xii) autorização para participação em qualquer licitação pela Companhia, inclusi-
ve em relação à defi nição de propostas e garantias eventualmente necessárias para participação 
no certame; (xiii) autorizar a realização de resgates e/ou aplicações fi nanceiras ou outros inves-
timentos, fazer e receber remessas para o exterior, aprovar fechamento de câmbio, dentro do cur-
so normal dos negócios da Companhia, independentemente do valor, ou fazer qualquer pagamen-
to a partes relacionadas, salvo em decorrência de obrigações previamente aprovadas pela As-
sembleia Geral; (xiv) contratação de auditoria externa, consultores contábeis ou jurídicos, ou de-
fi nição do regime fi scal ou implementação de qualquer planejamento tributário para os negócios 
da Companhia; (xv) qualquer negócio ou operação entre a Companhia e/ou qualquer de suas con-
troladas ou partes relacionadas; (xvi) aprovação da alienação direta ou indireta de participações 
societárias de titularidade da Companhia ou de suas controladas; (xvii) alienação de bens de ati-
vo permanente, a constituição de ônus reais, a prestação de garantias a obrigação próprias ou de 
terceiros, a renúncia de direitos, a transação e o abatimento negocial; e, (xviii) alteração de qual-
quer disposição do contrato/estatuto social de subsidiárias e controladas da Companhia, e ain-
da, o exercício de voto pela Diretoria da Companhia em assembleias, reuniões e qualquer ato de-
liberativo de suas subsidiárias e de associações, consórcios ou em qualquer joint venture (socie-
tária ou contratual) que a Companhia participe, em relação à qualquer matéria. § Único. A com-
provação da autorização ou aprovação das matérias de competência da Assembleia Geral, quan-
do possível e não depender de alteração do estatuto social, deverá ocorrer por e-mail, mensagem 
de texto, ou qualquer meio equivalente, que seja possível identifi car o remetente e o destinatá-
rio, e a expressar concordância de Acionistas representando pelo menos a metade das ações 
com direito a voto, contendo a respectiva deliberação acerca da matéria. Capítulo V - Conse-
lho Fiscal. Artigo 15: A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanen-
te, composto por, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros e igual número de suplentes com as 
atribuições e competências previstas em lei. § 1º: O Conselho Fiscal será instalado pela Assem-
bleia Geral por solicitação de acionistas que atendam aos requisitos legais para tanto, encerran-
do-se seu mandato na Assembleia Geral Ordinária que se seguir à sua instalação, permitida a 
reeleição. § 2º: As reuniões serão convocadas pelo Presidente do Conselho Fiscal ou por quais-
quer 02 membros do Conselho Fiscal. Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas 
lavradas no respectivo livro de atas de reuniões do Conselho Fiscal e assinadas pelos membros 
de tal órgão que estiverem presentes. Capítulo VI - Exercício Social. Artigo 16: O exercício 
social terá início em 1º de janeiro e encerrará em 31 de dezembro de cada ano. Ao fi m de cada 
exercício social serão elaboradas as demonstrações fi nanceiras, observadas as formalidades exi-
gidas pela legislação vigente. Artigo 17: Feitas as necessárias anotações, do lucro líquido apu-
rado no balanço anual deduzir-se-ão: I) 5% para a Reserva Legal, até atingir 20% do capital so-
cial; II) 5% do lucro líquido ajustado, em conformidade com o disposto no Artigo 202, da Lei 
nº 6.404/76, para distribuição, como dividendo obrigatório, aos acionistas; e, III) o saldo que se 
verifi car após as destinações acima terá a aplicação que lhe for dada pela Assembleia Geral, me-
diante proposição da Diretoria, observadas as disposições legais. § 1º: Os dividendos não recla-
mados não vencerão juros e, no prazo de 03 anos, reverterão em benefício da Companhia. § 2º: 
A Assembleia Geral poderá, desde que não haja oposição de qualquer presente, deliberar a dis-
tribuição inferior ao obrigatório ou, ainda, a retenção de todo lucro. § 3º: A Companhia poderá, a 
qualquer tempo, levantar balanços mensais, trimestrais ou semestrais, em cumprimento a requi-
sitos legais, ou para atender a interesses societários, inclusive para a distribuição de dividendos 
intermediários ou intercalares e juros sobre o capital próprio, mediante deliberação dos acionis-
tas e atendidos os requisitos legais. Estes dividendos e juros sobre o capital próprio, caso distri-
buídos, deverão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Capítulo VII - Das Disposi-
ções Gerais. Artigo 18: A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei e/ou por 
deliberação da Assembleia Geral. Caberá à Assembleia Geral determinar a forma de liquidação, 
nomear liquidante e fi xar a sua remuneração. Artigo 19: Nos casos omissos ou duvidosos do pre-
sente Estatuto Social, aplicar-se-á as disposições pertinentes da Lei nº 6.404/76, conforme alte-
rada. São Paulo/SP, 20.12.2019. Rodrigo Andreo Granado Muraca - Presidente da Mesa.
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Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2019

Balanço Patrimonial / Ativo

Demonstração-Resultado

1.103.574,89
Circulante  922.709,74
Disponível 732.126,22
  Depósitos Bancários a Vista 10,00
  Valores Mobiliários  732.116,22
Realizável a Curto Prazo  190.583,52
  Duplicatas a Receber  167.441,39
  Adiantamentos a Terceiros  12.000,00
  Tributos a Recuperar  11.142,13
Não Circulante  180.865,15
Imobilizado  133.663,71
  Bens em Operação  138.771,15
  (-) Depreciação Acumulada  (5.107,44 )
Intangível 47.201,44
Intangível 47.686,75
(-) Amortizações  (485,31 )

1.103.574,89
Passivo Circulante 539.063,94
  Obrigações do Circulante 227.756,89
  Fornecedores  166.190,37
  Impostos e Contribuições a Recolher 99.556,94
  Tributos Retidos a Recolher  1.105,59
  Provisões  44.454,15
Patrimônio Líquido  564.510,95
  Capital Social  1.000,00
  Lucros e Prejuízos Acumulados  563.510,95

Balanço Patrimonial / Passivo 
Receita Operacional Bruta R$ 1.141.434,87
(-) Deduções Da Receita Bruta -R$ 74.763,83
(=) Receita Operacional Liquida R$ 1.066.671,04
(-) Custo Dos Produtos/Mercadorias/Servicos -R$ 103.983,42
(=) Lucro Bruto R$ 962.687,62
(+/-) Despesas Operacionais -R$ 985.387,98
(=) Prejuizo Operacional Liquido -R$ 22.700,36
Provisão Para Contribuição Social -R$ 48.544,36
Provisão Para Imposto de Renda -R$ 122.845,41
(=) Prejuizo Liquido do Exercicio -R$ 194.090,13

SIJOBE ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES S/A.
C.N.P.J. nº.02.085.820/0001-59

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2019ÇO O 3 O 0 9BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2019
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

DIRETORIA

George Alfredo Salem Nastas

CPF 285.924.858-78

CONTADORA

Isabel Yoshie Tamayose

CRC 1SP116394/O-0

Descrição Saldo Atual

ATIVO 36.497.304,33d

ATIVO CIRCULANTE 32.170.709,13d

DISPONÍVEL 528.593,21d

BANCOS CONTA MOVIMENTO 909,28d

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 527.683,93d

ESTOQUES 17.091.565,98d

BOSQUE DO HORTO JUNDIAI - TERRENOS 899.581,50d

IMOVEIS DESTINADOS A VENDA 16.191.984,48d

OUTROS CRÉDITOS 14.550.549,94d

CRÉDITOS DIVERSOS 14.550.549,94d

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 4.326.595,20d

IMOBILIZADO 1.224.216,95d

IMOBILIZADO 1.273.297,38d

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 49.080,43c

INVESTIMENTOS 3.102.378,25d

INVESTIMENTOS 3.102.378,25d

Descrição 36.497.304,33c
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 162.387,02c
PASSIVO CIRCULANTE 4.993,90c
FORNECEDORES 4.993,90c
FORNECEDORES 4.993,90c
FORNECEDORES 1.715,60c
OUTRAS CONTAS A PAGAR 1.715,60c
CONTAS A PAGAR 5.366,64c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 1.780,00c
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 3.586,64c
ENCARGOS SOCIAIS 17.766,98c
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 17.766,98c
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 132.543,90c
IRPJ E CSLL A PAGAR 132.543,90c
IRPJ E CSLL A PAGAR 374.400,00c
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 374.400,00c
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 374.400,00c
OUTRAS OBRIGAÇÕES LP 35.960.517,31c
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.922.754,00c
CAPITAL SOCIAL 1.922.754,00c
CAPITAL INTEGRALIZADO 4.076.700,78c
RESERVAS 4.078.350,78c
RESERVAS DE CAPITAL 1.650,00d
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 29.961.062,53c
LUCROS OU PREJUÍZOS ANOS ANTERIORES 28.538.926,70c
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO 1.422.135,83c

RECEITA DE VENDAS  1.203.119,94 

RESULTADO BRUTO  1.203.119,94 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS -303.412,10 

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS LÍQUIDO  655.726,31 

RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS 
FINANCEIRAS  1.555.434,15 

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO  R$ 4.182,88 

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS  1.559.617,03 

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -137.481,20 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  1.422.135,83 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1036556-17.2019.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). FABRICIO
STENDARD, na forma da Lei, etc. Citação. Prazo 20 dias. Proc.nº 1036556-17.2019.8.26.0002. O Dr. Fabrício
Stendard, Juiza de Dreito da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, na forma da lei, etc. Faz saber
a corré Maria Helena de Miranda Moura, CPF 191.840.048-27 que, Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urba-no do Estado de São Paulo - CDHU, lhe ajuizou ação de Reintegra-ção/Manutenção de
Posse, objetivando a Rescisão de Contrato Cumulada com Reintegração de Posse do imóvel situado à Rua
Ilha de Maiorca NR:S/N - P:02 B:B AP: 11B, Jd. Guarujá, Conjunto Habitacional SP (Santo Amaro G) CE, São
Paulo-SP, CEP 05877-250, alegando que a corré descumpriu o contrato enta-bulado entre as partes,
caracterizando inadimplência financeira e ocupação ir-regular do imóvel. A autora requereu a rescisão do
contrato e a consequente reintegração de posse. Estando a corré supra mencionada em local ignorado, foi
deferida sua citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito,
sob pena de presumirem-se verdadeiros os fa-tos alegados. Em caso de revelia, será nomeado curador
especial. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de outubro de 2020.   20 e 21/10
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Citação-Prazo 20 dias -  Proc. 0100615-72.2012.8.26.0100 (583.00.2012.100615). O Dr. Valdir da 
Silva Queiroz Junior, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber ao Espólio 
de Diogo de Toledo Lara Filho, representado por seu inventariante Diogo de Toledo Neto, que Cia 
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, ajuizou uma Ação com Procedimento 
Comum, objetivando condenar o réu ao pagamento de R$ 12.915,37 (dez/2011), corrigidos e 
acrescido de encargos legais, bem como as que se vencerem, referente ao débito das faturas de 
fornecimento de água e coleta de esgoto do imóvel situado à Rua Vinte Cinco de Março, nº 122  
(RGI 97252964). Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que 

que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as 

e publicado. São Paulo, 27.09.2019.                           B 21 e 22/10
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1102450-44.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO RAMOS, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) TABADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS E CONFECÇÕES LTDA, 
CNPJ 47.059.621/0001-04, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de CIA DE 
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, objetivando condenar a ré ao pagamento de 
R$ 12.098,10 (set/2013), corrigidos e acrescido de encargos legais, bem como as que se vencerem, referente 
ao débito das faturas de fornecimento de água e coleta de esgoto do imóvel situado na Rua Adoniran Barbosa,  
n° 121 (RGI n° 95876758). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 

do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 

da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de setembro de 2020.      B 21 e 22/10
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Agro Reunidas S/A
CNPJ/MF n.º 28.539.255/0001-46 - NIRE 35.300.508.114

Extrato Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: 12/06/2020, 9h:00min., Matão/SP: Realizou - se na sede da sociedade, situada na Ave-
nida Tiradentes nº 858, Centro, 1º Andar - Sala 3, nesta cidade de Matão/SP, CEP 15990-185. Convocação e 
Presença: Dispensada a convocação em vista da presença de 100% do capital social. Mesa: Presidente: Cleber 
Baldan; Secretário: Walter Baldan Filho.  Deliberações: Em sede de Ordinária: Aprovam por unanimidade de 

em 31.12.2019; a) Foram reeleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia como membros 
-

lho, Sandra Elisa Baldan, Roberto José Mastropietro, Renato José Mastropietro, Cleber Baldan e Oscar Baldan 
Neto, que tomarão posse através da assinatura da presente ata; c)

Encerramento: Foram encerrados os trabalhos.  
Jucesp nº 323.567/20-4 em sessão de 24/08/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/ME nº 00.242.184/0001-04 - NIRE 35300551362

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração de 8/6/2020
Data, Hora e Local: 08/06/2020, às 10h, na sede da Companhia, no Município de Cotia/SP. Convocação e Presença: 
dispensada, devido à presença da totalidade de membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente: Fernando Pereira 
Aragão, Secretário: José Augusto Pereira Aragão. Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
reservas, deliberam o quanto segue: 1. Eleição do Presidente do Conselho de Administração - 1.1. Os membros do 
Conselho de Administração aprovaram a nomeação do Sr. Fernando Pereira Aragão como Presidente do Conselho de 
Administração. 2. Eleição dos Membros da Diretoria - 2.1. Considerando a criação do Conselho de Administração da 
Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia cuja reforma foi aprovada na AGE realizada nesta data, às 9 h, 
os membros do Conselho de Administração, aprovaram a ratificação da eleição dos membros da Diretoria da Companhia 
indicados nos itens para um mandato unificado de 2 anos, permitida a reeleição, de modo que a Diretoria da Companhia 
será composta conforme a seguir: (i) Fernando Pereira Aragão, CPF/ME nº 383.560.678-63, RG nº 35.700.763-3 SSP/SP, 
ocupará o cargo de Diretor Presidente; (ii) José Augusto Pereira Aragão, CPF/ME nº 380.609.438-12, RG nº 35.700.762-1 
SSP/SP, ocupará o cargo de Diretor Operacional; e (iii) Pedro Camargo Lemos, CPF/ME nº 395.945.358-22, RG nº 44.939.150-
4, ocupará o cargo de Diretor Financeiro. Eleição dos Membros do Comitê de Investimento em Maquinário - 2.1. aprovaram 
a eleição dos seguintes membros do Comitê de Investimento em Maquinário, para um mandato unificado de 2 anos, sendo 
permitida a reeleição: (i) Fernando Pereira Aragão, como Membro do Comitê de Investimento em Maquinário “A”; (ii) José 
Augusto Pereira Aragão, como membro do Comitê de Investimento em Maquinário “A”; (iii) André Abramowicz Marafon, 
CPF/ME nº 388.057.188-07, RG nº 35.452.026-X (SSP/SP), como membro do Comitê de Investimento em Maquinário “B”; 
e (iv) Peter Marotta Gudme, CPF/ME nº 166.794.787-74, RG nº 264701673 (DIC/RJ), como membro do Comitê de Investimento 
em Maquinário “B”. Cotia, 08/06/2020. Mesa: Fernando Pereira Aragão - Presidente. José Augusto Pereira Aragão - Secretário. 
JUCESP 365.772/20-3 em 14/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Brasil anuncia que vai comprar
46 milhões de doses da CoronaVac

PÁGINA 6 Nacional
Jornal O DIA SP

QUARTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2020

Após reunião virtual com
governadores na tarde de terça-
feira (20), o ministro da Saúde,
Eduardo Pazuello, assinou um
protocolo de intenções para ad-
quirir 46 milhões de doses da
vacina CoronaVac, que está sen-
do desenvolvida pela farmacêu-
tica chinesa Sinovac em parce-
ria com o Instituto Butantan.

Segundo o Ministério da
Saúde, esta ação é mais um pas-
so na estratégia de ampliar a
oferta de vacinação para os bra-
sileiros. O ministério já tinha
acordo com a AstraZeneca/
Oxford, que previa 100 milhões
de doses da vacina, e outro acor-
do com a iniciativa Covax, da
Organização Mundial da Saúde,
com mais 40 milhões de doses.

Somadas, as três vacinas –
AstraZeneca, Covax e Butantan-
Sinovac - representam 186 mi-
lhões de doses, a serem dispo-
nibilizadas ainda no primeiro
semestre de 2021.

Segundo o ministro, as do-
ses serão distribuídas em todo

o Brasil por meio do Programa
Nacional de Imunizações (PNI).

“Temos a expertise de todos
os processos que envolvem esta
logística, conquistada ao longo
de 47 anos de PNI.  As vacinas
vão chegar aos brasileiros de to-
dos os estados”, disse Pazuello.

O acordo
Para o protocolo de inten-

ções de compra de doses da Co-
ronaVac, uma nova medida pro-
visória será editada para dispo-
nibilizar crédito orçamentário
de R$ 1,9 bilhão. O Ministério
da Saúde já havia anunciado, tam-
bém, o investimento de R$ 80
milhões para ampliação da es-
trutura do Butantan – o que au-
xiliará na produção da vacina.

Segundo o Ministério, o pro-
cesso de aquisição ocorrerá após
o imunizante ser aprovado e obter
o registro junto à Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Produção local
Além destas doses iniciais,

a partir de abril, a Fiocruz deve
começar a produção própria da
AstraZeneca e disponibilizar ao
país até 165 milhões de doses du-
rante o segundo semestre de
2021. O acordo do Instituto Bu-
tantan com a Sinovac também pre-
vê a transferência de tecnologia e,
com isso, o Butantan deve passar
a produzir 100 milhões de doses
por ano com sua nova fábrica.

A expectativa do Ministério
da Saúde é que a vacinação pos-
sa ser iniciada em janeiro do pró-
ximo ano. Mas alerta que isso vai
depender dos resultados da Fase
3 das vacinas, que testa eficácia,
e de liberação da Anvisa.

Segundo o ministério, o pri-
meiro grupo a ser imunizado se-
rão os profissionais da saúde e
pessoas do grupo de risco para a
covid-19 (a doença provocada
pelo novo coronavírus). A vaci-
nação, segundo o órgão, não será
obrigatória.

Testes
A CoronaVac já está na Fase

3 de testes em humanos. Ao
todo, os testes com a Corona-
Vac – que tiveram início no Bra-
sil em julho – serão realizados
em 13 mil voluntários.

Caso a última etapa de tes-
tes comprove a eficácia da
vacina, ou seja, comprove
que ela realmente protege
contra o novo coronavírus, o
acordo entre a Sinovac e o
Butantan prevê a transferên-
cia de tecnologia para produ-
ção do imunizante no Brasil.
A CoronaVac prevê a admi-
nistração de duas doses por
pessoa.

Na segunda-feira (19), o di-
retor do Instituto Butantan, Di-
mas Covas, anunciou que a Co-
ronaVac é uma vacina segura,
ou seja, ela não apresenta
efeitos colaterais graves. Ele
também disse que os resulta-
dos de eficácia ainda não fo-
ram finalizados, mas que ele
espera que isso seja possível de
acontecer até dezembro deste
ano. (Agencia Brasil)

O Ministério da Educação
(MEC) discute novas formas de
avaliar o ensino  superior, e
pretende reformular as regras
para melhorar a qualidade dos
cursos de graduação no país,
informou  na terça-feira (20)
o presidente do Instituto Naci-
onal de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), Alexandre Lopes, ao
anunciar os resultados de indi-
cadores que medem a qualida-
de do ensino superior.

Segundo Lopes, uma revi-
são do Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superi-
or (Sinaes) está sendo debati-
da internamente e junto a fó-
runs como o Conselho Nacio-
nal de Educação (CNE). “A lei
do Sinaes é de 2004. Acho que
é o momento da gente reavali-
ar nosso processo avaliativo,
nosso processo regulatório.
Isso vai ser feito junto com as
instituições de ensino superi-
or públicas e privadas”.

A reformulação do marco
normativo está sendo discuti-
da internamente, de acordo
com o presidente do Inep, e
posteriormente será debatida
com os demais representantes
do setor.

O ministro da Educação,
Milton Ribeiro, ressaltou que
o papel da pasta é melhorar a
qualidade do ensino superior.
“Está na hora de pararmos um
pouco e pensarmos na qualida-
de. Impossível os valores do
orçamento do MEC e a quali-
dade que temos na educação
brasileira. Nós precisamos to-
mar uma atitude”, disse,
acrescentado que “precisa-
mos focar na qualidade. Acho
que não podemos mais pensar
em quantidade de uma manei-
ra desequilibrada. Precisamos
focar na qualidade”.

Conceito Enade
Os resultados do conceito

Enade, calculado a partir do
Exame Nacional de Desempe-
nho de Estudantes (Enade), fei-
to por estudantes que estão
concluindo os cursos superio-
res, e do Indicador de Diferen-
ça entre os Desempenhos Ob-
servado e Esperado (IDD),
mostram que os cursos das uni-
versidades federais tiveram
melhores desempenhos que os
das instituições privadas, que é
onde está matriculada a maior
parte dos estudantes avaliados.

“Essa semana, nós toma-
mos algumas decisões que, de
maneira muito direta, podem
parecer não tão simpáticas à
educação, [como a] suspensão
de vestibular. Esse vai ser o rit-
mo que queremos dar ao MEC,
de assumir mesmo uma posi-
ção na avaliação da educação
superior. Eu não tenho, e a nos-
sa equipe [também] não, receio

MEC discute novas
formas de avaliar
ensino superior

de fazer o que for preciso para
suspender, credenciar ou des-
credenciar instituições. Que-
remos focar na qualidade”, de-
fendeu Ribeiro.

Avaliações
Além de medir o desempe-

nho dos estudantes, o Inep co-
leta, por meio de questionári-
os, informações sobre o perfil
desses estudantes, o que, de
acordo com a autarquia, preci-
sa ser levado em consideração
quando se olha para os resulta-
dos dos exames. A maior parte
dos alunos de educação à dis-
tância, 55%, por exemplo, tra-
balha 40 horas por semana, e
apenas 12% não trabalham. Na
educação presencial, as por-
centagens se invertem, 52%
não trabalham. Os resultados
dos indicadores mostram que
estudantes de cursos presenci-
ais têm melhores resultados
que aqueles de ensino à distân-
cia.

Alexandre Lopes explicou
que as instituições participan-
tes do processo de avaliação
têm acesso detalhado do de-
sempenho dos estudantes e a
comparações com outras ins-
tituições de ensino com perfil
semelhante.

“Uma das principais infor-
mações que a gente pode dar
como indutor da qualidade é
essa informação especializada.
Essa é a importância da avalia-
ção externa. Ser uma avaliação
nacional permite essa compara-
bilidade. Então, além dos resul-
tados das avaliações internas e
dos próprios processos avalia-
tivos dos professores, esse tipo
de avaliação externa permite a
comparação e permite que a
instituição reflita sobre isso e
procure trabalhar o seu proje-
to pedagógico”, disse.

Os resultados da avaliação
divulgados na terça-feira (20)
ainda não mostram o impacto
da pandemia do novo corona-
vírus (covid-19) na educação.
O Enade, que seria aplicado
este ano, de acordo com Lo-
pes, foi adiado para 2021. So-
mente após esses resultados
será possível medir os níveis
de abandono e de aprendiza-
gem no ensino superior em
2020, disse.

O Enade 2019 avaliou os
cursos das áreas de ciências
agrárias, ciências da saúde e
áreas afins; engenharias e ar-
quitetura e urbanismo; e os
cursos superiores de tecnolo-
gia nas áreas de ambiente e saú-
de, produção alimentícia, re-
cursos naturais, militar e de
segurança. Entraram na avalia-
ção, por exemplo, os cursos de
medicina e enfermagem. A
cada ano, um conjunto diferen-
te de cursos é avaliado. (Agen-
cia Brasil)

Após afastamento de senador, Barroso
retira decisão do plenário do STF

O ministro Luís Roberto
Barroso, do Supremo Tribunal
Federal (STF), decidiu  na se-
gunda-feira (20) suspender sua
decisão que determinou que o
afastamento do senador Chico
Rodrigues (DEM-RR). A medi-
da foi tomada após o parlamen-
tar se antecipar ao julgamento
que poderia confirmar a deci-
são e pedir afastamento por
121 dias.

Com a decisão de Barroso,
o plenário do STF não vai mais

precisar julgar o caso nesta
quarta-feira (21), e o Senado
não precisará decidir se man-
tém ou não o afastamento.

No entendimento do minis-
tro, que é relator do caso, o
afastamento solicitado por
Chico Rodrigues deu cumpri-
mento a sua decisão. “A licen-
ça requerida pelo senador e
deferida pelo presidente do
Senado produz os efeitos da
decisão por mim proferida no
que se refere ao seu afastamen-

to temporário do mandato par-
lamentar, já que, licenciado, o
investigado não poderá se va-
ler do cargo para dificultar as
apurações e continuar a come-
ter eventuais delitos”, afirmou.

Na quarta-feira (14), Chico
Rodrigues foi alvo da Operação
Desvid-19, que investiga su-
postos desvios de aproximada-
mente R$ 20 milhões em re-
cursos públicos provenientes
de emendas parlamentares que
seriam destinados à Secretaria

de Saúde de Roraima para o
combate à pandemia da covid-
19. Rodrigues foi um dos al-
vos da ação e, durante as bus-
cas e apreensões em Boa Vis-
ta, os agentes encontraram cer-
ca maços de dinheiro na roupa
do parlamentar.

Desde a operação, o sena-
dor afirma que tudo será escla-
recido e que não tem nada a ver
com “qualquer ato ilícito de
qualquer natureza”. (Agencia
Brasil)

Fuvest anuncia medidas de prevenção contra
COVID-19 na 1ª e 2ª fases do Vestibular

A Fundação Universitária
para o Vestibular (Fuvest) ado-
tará um conjunto de medidas de
prevenção contra o novo corona-
vírus na primeira e segunda fases
do Vestibular de 2021. As 16 di-
retrizes divulgadas pela Fuvest
estão de acordo com as determi-
nações sanitárias e legais vigen-
tes e visam à proteção dos candi-
datos inscritos para o exame e
dos colaboradores que atuam na
aplicação das provas, segundo
reportagem do Jornal da USP.

O protocolo inclui disponi-
bilização de álcool gel 70%; exi-
gência do uso de máscaras; dis-
tanciamento social com manu-
tenção de distância segura de 1,5
m; maior número de locais de
prova, com ocupação máxima de

50% do limite de pessoas; per-
manência de portas e janelas
abertas e demarcação de área de
fluxo de pessoas de modo a se
evitar aglomerações dentro do
prédio de aplicação das provas.

Também, haverá forneci-
mento de equipamentos de pro-
teção individual (EPIs), como
máscaras e protetores faciais,
aos colaboradores. Está previs-
ta, ainda, a ampliação do horário
de abertura dos portões de aces-
so ao interior dos prédios, visan-
do a diminuir a aglomeração de
candidatos do lado externo.

“Nossos principais pilares
são a preservação da saúde e a
segurança de nossos candidatos
e colaboradores. Nossos esfor-
ços estão voltados para minimi-

zar os riscos e dar tranquilidade
a todos nesse processo”, desta-
ca ao Jornal da USP a diretora-
executiva da Fuvest e professo-
ra da Faculdade de Educação
(FE), Belmira Amélia de Barros
Oliveira Bueno.

A diretora da Fuvest explica
as ações adotadas estão em ali-
nhamento com os princípios es-
tabelecidos pela Universidade
de São Paulo para o retorno gra-
dual das atividades presenciais.

Para garantir a implementa-
ção adequada das medidas, a Fu-
vest contará com a presença de
uma equipe técnica para consul-
toria em saúde em todas as eta-
pas do exame, incluindo visita às
escolas nas quais as provas se-
rão aplicadas.

Belmira alerta que os proto-
colos poderão sofrer alterações
dependendo da evolução da pan-
demia e é importante que os can-
didatos fiquem atentos aos co-
municados oficiais divulgados
no site da Fuvest.

O prazo para a realização de
inscrições para vestibular
2021 se encerra ao meio-dia
desta sexta-feira (23). As ins-
crições devem ser realizadas
pelo site da Fuvest.

A taxa de inscrição para o
vestibular é de R$ 182 e o paga-
mento poderá ser efetuado até
27 de outubro. A prova da pri-
meira fase será realizada no dia
10 de janeiro e as provas da se-
gunda fase ocorrerão nos dias 21
e 22 de fevereiro de 2021.
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Lembre sempre de lavar as mãos

Vitórias no STF geram economia
de R$ 600 bilhões ao erário

A Advocacia-Geral da União
(AGU) divulgou  na segunda-
feira (19) dados segundo os
quais R$ 600 bilhões deixa-
ram de ser desembolsados pe-
los cofres públicos por causa
de resultados favoráveis em
julgamentos no Supremo Tri-
bunal  Federal (STF).

O cálculo foi feito tendo em
vista o que o governo teria que
desembolsar caso fosse derro-
tado em uma série de julgamen-
tos sobre questões tributárias
realizados  entre fevereiro e se-
tembro deste ano.

Um desses julgamentos, re-
alizado em julho, dizia respeito
ao modelo de apuração do Pro-
grama de Integração Social (PIS)
e da Contribuição para Financi-
amento da Seguridade Social

(Cofins) das empresas prestado-
ras de serviços.

A maioria dos ministros do
Supremo entendeu ser constitu-
cional a coexistência de mode-
los cumulativos e não cumulati-
vos de apuração do PIS/Cofins.
O assunto tem impacto sobre as
alíquotas dos tributos e a utili-
zação de respectivos créditos
tributários.

De acordo com a AGU, a vi-
tória evitou que a União tivesse
que devolver cerca de R$ 281,9
bilhões em tributos recolhidos
nos últimos cinco anos, ainda
que a constitucionalidade dos
modelos de apuração de PIS/
Cofins seja questionada no Su-
premo em outras ações.

Outros R$ 56,3 bilhões fo-
ram garantidos após a decisão

do STF de manter a cobrança
do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados na revenda de
produtos importados. O mon-
tante, neste caso, resulta de es-
timativa da Receita Federal
sobre a arrecadação dos últi-
mos cinco anos.

A AGU contabiliza ainda R$
36,6 bilhões em impacto sobre
os cofres públicos que foi  evi-
tado depois que o Supremo con-
siderou constitucional a contri-
buição social de 10% sobre o
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço nas demissões por justa
causa. O valor diz respeito ao
arrecadado entre 2012 e 2020.

Economia de R$ 28 bilhões
resultou de vitória em julgamen-
to sobre a legitimidade de con-
tribuição previdenciária patronal

sobre o terço constitucional de
férias, segundo a AGU. O de-
sembolso de outros R$ 26,1 bi-
lhões foi evitado em recurso
sobre a equiparação de auxílio-
alimentação de servidores públi-
cos, acrescentou o órgão.

A AGU também somou à
conta R$ 72 bilhões economi-
zados com o desfecho favorável
de um caso não tributário, em
que a União evitou o pagamento
de indenizações a 290 usinas
sucroalcooleiras, que alegavam
prejuízos com o tabelamento de
preços promovido pelo governo
nas décadas de 1980 e 1990.

Em todos esses casos, atua-
ram a Secretária-Geral de Con-
tencioso e Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, que inte-
gram a AGU. (Agencia Brasil)

Lava Jato: Polícia Federal cumpre
mandados por fraudes na Petrobras

Policiais federais cumpriram
na terça-feira (20) sete manda-
dos de busca e apreensão na 77ª
fase da operação Lava Jato, no
Rio de Janeiro e em Niterói.
Chamada de operação Sem Li-
mites IV, a ação investiga frau-
des na gerência executiva de ma-
rketing e comercialização da

antiga diretoria de abastecimen-
to da Petrobras.

Segundo informações da Po-
lícia Federal (PF), as fraudes
ocorriam em negociações de óle-
os combustíveis e derivados de
petróleo entre a empresa brasi-
leira e companhias estrangeiras.

Ainda segundo a PF, um fun-

cionário da Petrobras gerava ar-
tificialmente demandas que jus-
tificassem novas operações de
compra e venda desses produtos.
Nessas negociações, eram pagas
comissões a intermediários en-
volvidos, que repassavam a fun-
cionários da Petrobras por meio
de propinas.

As investigações são um des-
dobramento de colaborações
premiadas de investigados na 57ª
fase da Lava Jato, desencadeada
em dezembro de 2018. Pelo
menos seis novos agentes públi-
cos foram identificados como
participantes do esquema ilegal.
(Agencia Brasil)


