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Indústria prevê alta de 10% na venda
de máquinas agrícolas em 2020
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Covid-19:
Europa tem

novo recorde
semanal de

927 mil casos
A Europa registrou na se-

mana passada um novo recor-
de de infecções pelo novo co-
ronavírus – 927 mil casos -, se-
gundo dados divulgados na
quarta-feira (21) pela seção
europeia da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS).

A Europa notificou nesse
período um aumento de 25%
dos casos confirmados e foi
responsável por 38% dos no-
vos casos em todo o mundo.

A Rússia, a República Che-
ca e a  Itália tiveram mais da
metade dos novos casos na
Europa.                        Página 3

EUA
convidam
Brasil para
integrar o
programa
espacial
Artemis

Em meio à visita que faz ao
Brasil, o conselheiro de Segu-
rança Nacional dos Estados
Unidos, Robert O’Brien, con-
vidou o país parceiro a integrar
o programa espacial Artemis,
que pretende levar a primeira
mulher à lua em 2024.

“Em nome do presidente
Donald Trump, tenho a honra de
convidar o Brasil a assinar os
Acordos Artemis. Esses acor-
dos guiarão os Estados Unidos,
o Brasil e parceiros com inte-
resses semelhantes à medida que
fortalecemos os esforços de ex-
ploração espacial para um futu-
ro próspero”, disse O’Brien por
meio de sua conta no Twitter.

De acordo com a agência
espacial norte-americana
(Nasa), o pouso na superfície
lunar deve acontecer em 2024,
na missão Artemis 3, terceira
fase do programa.       Página 3

Bolsonaro inaugura linha
 de luz do acelerador de

partículas Sirius
Página 4

Esporte

Osasco São Cristóvão Saúde vence no Golden
Set e conquista o 15º título do Paulista

Campeonato Paulista de Voleibol Feminino Adulto
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O Osasco São Cristóvão
Saúde conquistou mais um tí-
tulo do Campeonato Paulista
de Vôlei Feminino Adulto,
Divisão Especial. A equipe,
que venceu o Sesi Vôlei Bau-
ru no jogo de ida, por 3 a 2,
perdeu o segundo jogo pelo
mesmo placar, parciais de 20/
25, 25/27, 25/22, 25/21 e 15/
10, mas garantiu o título no
Golden Set após uma batalha
de 2h52min de muita emoção
e garra. Foi a décima final con-
secutiva do representante de
Osasco, que conquistou seu
15º título do principal torneio
regional do país. Tandara, do
time osasquense, com 37 pon-
tos, foi o destaque da partida.

Osasco começou melhor a
segunda partida do playoff fi-
nal. Venceu os dois primeiros
sets e teve chance de garantir

a vitória no terceiro, mas acabou
não resistindo à reação do Sesi
Vôlei Bauru. A equipe da casa,
com grandes desempenhos de
Polina (33 pontos) e Adenizia
(22 pontos), venceu o terceiro
e o quarto sets, levando a defi-
nição para o tie-break. Na quin-
ta parcial, as duas equipes es-
tavam disputando ponto a pon-
to, chegando a empatar em 8/8.
Porém, a motivação do Sesi
após o reverter a situação adver-
sa foi fundamental para fechar
com 15/10 e forçar a definição
no Golden Set.

No set extra, o Osasco São
Cristóvão Saúde voltou mais fo-
cado e recuperou a confiança do
início do confronto. Com bom
trabalho de defesa e bloqueio, a
equipe foi abrindo vantagem, che-
gando a 18/12. Mesmo com a
reação do Sesi, o time conseguiu

fechar com 25/22, recuperando
a hegemonia do vôlei paulista.

“Estou muito orgulhoso des-
se grupo que consegue levar esse
troféu de novo para casa. Isso é
muito importante. Tivemos dias

difíceis, uma série final muito
dura e vocês se mantiveram jun-
tas e unidas, se respeitando e res-
peitando a comissão técnica.
Todo esse esforço valeu a pena.
Fizemos um trabalho muito bom

e estamos criando uma coisa
muito legal aqui. O campeona-
to paulista é o estadual mais di-
fícil do Brasil e essa conquis-
ta representa muito para todos
nós e para a cidade de Osasco,
que tanto nos apoia”, enfatizou
o técnico Luizomar de Moura.

Já o comandante do Sesi
Vôlei Bauru, Anderson Rodri-
gues, reconheceu que o adver-
sário foi mais competente nos
momentos decisivos para ficar
com o título. “Eles foram me-
lhores que nós, mas a tempo-
rada é longa e temos muito a
melhorar ainda”, ressaltou.

O Campeonato Paulista
Adulto de Voleibol, Divisão
Especial, tem organização e
promoção da Federação Pau-
lista de Volleyball. Mais infor-
mações no site
www.fpv.com.br    

Kartismo: Alberto Otazú alcança vitória
espetacular na F-4 Akasp

O piloto Alberto Otazú
(Cardoso Funilaria e Pintura/
Bianchi Automóveis/AVSP/
No Fire Services/Rolley Ball/
Speed Truck/Pailler Racing)
encontrou um aliado precioso
para vencer espetacularmente
a segunda etapa do quinto e
penúltimo turno do campeona-
to de F-4 da Associação de
Kart Amador de São Paulo
(Akasp), disputada na terça-
feira no Kartódromo Granja
Viana, em Cotia (SP). Com o
circuito úmido e escorregadio
pela chuva que caiu horas an-
tes da largada, ele manteve o
controle de seu kart com

pneus slicks, para liderar de ponta
a ponta, estabelecer a volta mais
rápida em praticamente todas as
passagens e abrir 24s3 de vanta-
gem sobre o segundo colocado.

“Acho que foi uma das corridas
mais difíceis que eu já competi.
Andei o tempo todo no último li-
mite do kart e sempre prestes a ro-
dar ou bater”, comentou Otazú, que
alcançou a 150ª vitória em sua car-
reira no kartismo desde 2016. 

É a condição de pista que
mais gosto, onde tenho mais afi-
nidade. Como o piso molhado é
escorregadio e vai mudando a
cada volta, além de bom contro-
le do equipamento, você tem que

ter concentração máxima e saber
‘ler’ estas mudanças primeiro do
que todos, mesmo sem ter referên-
cias quando está liderando. Então,
ser cada vez mais rápido e ao mes-
mo constante nestas condições é
muito prazeroso e a vitória tem um
sabor muito melhor”, completou o
parceiro de Hélio Bianchi, ao as-
sumir a vice-liderança do turno.   

A prova começou com Alber-
to Otazú partindo na frente, e
depois de duas voltas de aqueci-
mento sob bandeira amarela, ele
já abriu um segundo na liderança
sobre Emílio Di Bisceglie. Na
sexta volta Bruno Biondo já as-
sumiu a vice-liderança, com

nove segundos de desvantagem. No
entanto, Otazú vinha andando muito
mais rápido do que todo o pelotão e
foi abrindo mais de um segundo por
volta. Na 19ª e antepenúltima volta
ele estabeleceu a melhor volta da
competição com 1min00s325, e já
tinha 23s4 de vantagem.

Enquanto isto, a briga pela
terceira posição que foi ocupa-
da inicialmente por Eder Ayres,
e foi intensa até a penúltima vol-
ta entre Carlos Santana e Alexan-
dre Albino, que havia largado da
última posição e ocupou esta
colocação pela primeira vez na
11ª passagem. Albino chegou
pouco mais de dois segundos à

frente de Santana, seguido de
Ayres e Di Bisceglie.   

A próxima etapa do quinto
turno da F-4 da Associação de
Kart Amador de São Paulo será
realizada no dia 28 de outubro,
a partir das 21h3, novamente no
Kartódromo Granja Viana.

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

Visite www.akasp.com.br      

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,61
Venda:       5,61

Turismo
Compra:   5,50
Venda:       5,75

Compra:   6,65
Venda:       6,66

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

27º C

17º C

Quinta: Muitas
nuvens o dia todo,
com aberturas de
sol.

Previsão do Tempo

O presidente Jair Bolsonaro
participou, na quarta-feira (21),
da solenidade de abertura da pri-
meira linha de luz do projeto Si-
rius, no Centro Nacional de Pes-
quisa em Energia e Materiais
(CNPEM), em Campinas (SP).
Vinculado ao Laboratório Naci-
onal de Luz Síncrotron (LNLS),
do CNPEM, o Sirius é um ace-
lerador de partículas de quarta

geração, e está entre os dois mais
modernos do planeta. 

Maior projeto científico em
desenvolvimento no Brasil, o Si-
rius tem a função de gerar um
tipo especial de luz, a luz sincro-
ton, de amplo espectro e altíssi-
ma intensidade, que ajuda reve-
lar estruturas de diversos tipos
de partículas, orgânicas e inor-
gânicas, podendo ser usada em

múltiplas aplicações científicas,
como medicina, biologia, agri-
cultura, entre outras.

A linha de luz Manacá, inaugu-
rada oficialmente durante a ceri-
mônia, é a primeira estação de pes-
quisa em uso no Sirius, mas já vem
sendo usada em caráter emergen-
cial desde julho, para apoiar pes-
quisas relacionadas à covid-19.

“Falta-nos palavras para defi-
nir essa obra, mas ela materiali-
za para todos nós o futuro. Isso
bem demonstra a capacidade do
homem, em especial do enge-
nheiro, do pesquisador, do cien-
tista brasileiro”, afirmou Bolso-
naro em um breve discurso.

A nova estação do Sirius está
equipada com instrumentos que per-
mitem revelar estruturas tridimensi-
onais de proteínas e enzimas huma-
nas e patógenos com resoluções que
não podem ser obtidas em equipa-
mentos convencionais.           Página 6
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Depois de um período de
incertezas pela pandemia, a
indústria de máquinas agríco-
las do Brasil pode fechar o
ano no azul, com alta de 5%
a 10% nas vendas ao agricul-
tor, puxada pela necessidade
de renovação na frota de tra-
tores e colheitadeiras, e
pela retomada de investi-
mentos do setor de grãos.
É o que estima o vice-pre-
sidente da New Holland
Agriculture para a América
do Sul, Rafael Miotto, citan-
do que há uma “recuperação

consolidada” na venda direta
aos agricultores.

Para as vendas a concessi-
onárias, no entanto, o executi-
vo vê um processo mais lento
e um avanço mais modesto no
desempenho anual, em torno
de 5%. “Temos uma base de
demanda e necessidade de re-
novar o parque de máquinas
(para atualizar a tecnologia) e
esse momento de remuneração
muito boa, com a safra sendo
vendida antecipadamente, e
bons preços”, afirmou à
Reuters.                   Página 3

Kassio Nunes Marques é
aprovado no Senado para

vaga no STF

O presidente Jair Bolsonaro
afirmou na quarta-feira, (21) que
o governo federal não comprará
a vacina CoronaVac, que está sen-
do desenvolvida pela farmacêu-
tica chinesa Sinovac em parce-
ria com o Instituto Butantan. De

Governo federal não
comprará vacina CoronaVac,

 diz Presidente
acordo com ele, antes de ser dis-
ponibilizada para a população, a
vacina deverá ser “comprovada
cientificamente” pelo Ministé-
rio da Saúde e certificada pela
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).         Página 6

Pandemia pode reduzir oferta
de vagas temporárias no

natal, diz CNC
A crise provocada pela pan-

demia da covid-19 pode fazer
com que a oferta de vagas tem-
porárias no comércio para o pe-
ríodo das festas de natal e fim de
ano seja menor desde 2015, es-
tima a Confederação Nacional do

Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC).

Segundo a CNC, neste fim de
ano, o comércio deverá contra-
tar 70,7 mil trabalhadores tem-
porários para atender ao aumen-
to sazonal das vendas.   Página 6
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Acordo Ambiental São Paulo é
destaque no cenário internacional

Lembre sempre de lavar as mãos

cesar@cesarneto.com 

“A importância do Acordo
Ambiental São Paulo no cenário
internacional” foi o tema do en-
contro do SP Global Meetings,
promovido na segunda-feira
(19) pela Secretaria de Estado de
Relações Internacionais.

O encontro online teve
como mediador o secretário de
Relações Internacionais, Julio Ser-
son, além da participação de Denise
Hamú, representante do Programa
das Nações Unidas para o Meio
Ambiente no Brasil (Pnuma), Patrí-
cia Iglecias, diretora-presidente da
Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo (Cetesb), Gilles Pecassou,
encarregado de Negócios da Embai-
xada da França no Brasil, e Lisa We-
edon, Cônsul-Geral Interina do Rei-
no Unido em São Paulo.

Patrícia Iglecias lembrou
que o Acordo Ambiental São
Paulo foi assinado em novembro
de 2019, com 55 aderentes, re-
presentando empresas, associa-
ções e setores com atuação no
Estado de São Paulo, número
que saltou para 130, em setem-
bro de 2020.

A gestora explicou que um
dos objetivos da ação é estabe-
lecer, junto com o setor priva-
do, critérios para as empresas
apresentarem dados de emis-
sões, metas e avanços. Nesse sen-
tido, chamou a atenção para a cri-
ação da Câmara Ambiental de
Mudanças Climáticas, na estrutu-
ra da Cetesb, que já tem dois gru-
pos de trabalho formados: Ferra-
mentas e Boas Práticas.

“O Acordo Ambiental SP é
um plano coletivo, que integra os
setores público, privado e a Aca-
demia”, salientou Patrícia Igle-
cias. Ela observou que a Secre-
taria de Relações Internacionais,
o Pnuma, a França e o Reino Uni-
do são parceiros nas questões
ambientais. A diretora-presiden-
te adiantou que São Paulo preten-
de ter um espaço na COP 26, que
acontecerá em Glasgow, em
2021, para apresentar os avanços
na redução das emissões de ga-
ses de efeito estufa (GEEs).

Ela enfatizou que a Compa-
nhia Ambiental paulista vem am-
pliando suas frentes de atuação.

O programa Cetesb de Portas
Abertas é um exemplo de mu-
dança de abordagem por parte da
Companhia. “Que possamos al-
cançar o que almejamos cami-
nhando juntos, setores público e
privado, em prol do meio ambi-
ente”, concluiu.

Os participantes foram unâ-
nimes também em reconhecer a
importância das parcerias e da
união de esforços. Eles enfati-
zaram a liderança do Governo do
Estado no país, em especial nas
questões ambientais, e o avanço
significativo representado pelo
Acordo Ambiental São Paulo.

Para Gilles Pecassou, o es-
tado paulista tem um papel fun-
damental de mostrar ao mundo
que, do lado brasileiro, há uma
vontade e um esforço para o
País integrar a luta para o cum-
primento do Acordo de Paris.

Lisa Weedon reafirmou o
comprometimento das empresas
britânicas, estabelecidas em São
Paulo, e ofereceu o apoio para
novas iniciativas. Denise Hamú
estimulou a criação de um gru-

po de estados brasileiros, lide-
rados por São Paulo, para traba-
lhar em prol da proteção climá-
tica, no país.

O secretário Julio Serson,
que vem desenvolvendo impor-
tante escopo de reforçar rela-
ções entre São Paulo e outros
países, de forma a atrair investi-
mentos estrangeiros, ressaltou
que o Governador João Doria
tem dado ênfase especial à pro-
teção ambiental no estado, mos-
trando que crescimento econô-
mico e sustentabilidade devem
caminhar juntos.

Patrícia Iglecias enfatizou,
ainda, o apoio do secretário Jú-
lio Serson e destacou o papel de
porta-voz internacional do Acor-
do Ambiental São Paulo. A seguir,
a diretora presidente da Cetesb
reforçou a ideia de união entre os
estados brasileiros, com o obje-
tivo de colocar o país na agenda
de sustentabilidade mundial. “De-
vemos ter o Brasil na agenda am-
biental, que é um compromisso
com a vida para as presentes e
futuras gerações”, concluiu.

SP firma parceria para facilitar crédito ao
transporte escolar de aluno com deficiência

O Desenvolve SP, instituição
financeira do Governo do Esta-
do de São Paulo, a Empresa
Metropolitana de Transportes
Urbanos de São Paulo (EMTU)
e as Secretarias de Educação e
Desenvolvimento Regional do
Estado assinaram na última quin-
ta-feira (15), no Palácio dos
Bandeirantes, um termo de co-
operação para facilitar o acesso
ao crédito das empresas de
transporte escolar que atendem
crianças e adolescentes com
deficiência.

Com o acordo, serão bene-
ficiadas 350 empresas que rea-
lizam a atividade. “Sabemos das
dificuldades que estas operado-
ras atravessaram durante a para-
lisação das frotas de transporte
escolar, e a parceria facilitará o
acesso ao crédito para que elas
possam continuar atendendo
com excelência as necessidades
especiais de crianças e adoles-
centes com deficiência do esta-
do de São Paulo”, destacou Ale-
xandre Baldy, Secretário dos
Transportes Metropolitanos do
Estado.

Por meio de linha de crédito
operada pelo Desenvolve SP, as
empresas que compõem a frota
de Serviço Especial – SEC (LI-
GADO), poderão ter acesso a
capital de giro para equilibrar o
fluxo de caixa e atender alunos
em 59 municípios do estado,

localizados na Região Metropo-
litana de São Paulo e em Cam-
pinas. Atualmente, o serviço é
realizado mediante contrato fir-
mado entre a EMTU e a Secre-
taria de Estado da Educação, com
o custeio da execução integral-
mente absorvido pela Secretaria
da Educação.

“Com o acordo, estabelece-
mos um instrumento de auxílio
financeiro às empresas que tive-
ram suas receitas reduzidas de-
vido à paralisação de suas ativi-
dades pelas medidas sanitárias
impostas pela pandemia do co-
ronavírus”, afirmou Marco Vi-
nholi, Secretário de Desenvol-
vimento Regional do Estado.

Atendimentos
Em 2019 o Ligado realizou

mais de 1,8 milhão de atendi-
mentos, transportando diaria-
mente 6.374 passageiros
(1.531 na RMC e 4.843 na
RMSP), entre estudantes e
acompanhantes.

“Nossa frota de Serviço Es-
pecial atende às necessidades de
pessoas com deficiência física
ou com mobilidade reduzida se-
vera e exerce um papel fundamen-
tal no transporte de alunos porta-
dores de necessidades especiais,
estimulando sua inserção no
Sistema de Transporte Me-
t ropol i tano já  exis tente” ,
afirma Rossieli Soares, Se-

cretário de Educação do Gover-
no do Estado.

Por meio do Desenvolve SP,
podem ter acesso ao crédito
empresas com faturamento mé-
dio entre R$ 230 mil e R$ 450
mil, de acordo com a quantida-
de de veículos e tipo de servi-
ço prestado. As operações vão
de R$ 10 mil a R$ 50 mil, com
prazo de 36 meses e nove de
carência. Além disso, a insti-
tuição criou fundos garantido-
res que podem ser utilizados
como garantia pelas empresas,
desburocratizando o processo
de solicitação.

“Estudamos as necessidades
destas empresas em parceria
com as equipes da Secretaria de
Educação e dos Transportes Me-
tropolitanos do Governo de São
Paulo para entendermos como
ampará-las neste momento de
escassez de liquidez”, disse o
Presidente do Desenvolve SP,
Nelson de Souza.

“Esse trabalho em sinergia
foi fundamental para definirmos
uma política de crédito adequa-
da ao momento, com condições
facilitadas para que os recursos
possam ser disponibilizados aos
operadores que necessitam de
fluxo de caixa”, completou.

De forma simples e desbu-
rocratizada, todo o processo é
realizado online pelo site do
Desenvolve SP:

www.desenvolvesp.com.br.

Desenvolve SP
O Desenvolve SP – O Banco

do Empreendedor é a instituição
financeira do Governo do Esta-
do que ampara o desenvolvimen-
to de micro, pequenas e médias
empresas e de municípios pau-
listas. Por meio de programas e
linhas de crédito com condições
excepcionais, financia o cresci-
mento sustentável de negócios
e projetos inovadores que me-
lhoram a qualidade de vida da po-
pulação e impulsionam a econo-
mia e a geração de emprego e
renda no estado.

EMTU
A Empresa Metropolitana de

Transportes Urbanos de São
Paulo (EMTU) é uma empresa
controlada pelo Governo do Es-
tado de São Paulo, vinculada à
Secretaria de Estado dos Trans-
portes Metropolitanos (STM)
que fiscaliza e regulamenta o
transporte metropolitano de
baixa e média capacidade nas
cinco Regiões Metropolitanas
do Estado de São Paulo: São
Paulo, Campinas, Sorocaba,
Baixada Santista e Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte. Essas
cinco áreas somam 134 muni-
cípios que têm toda a sua rede
de transportes intermunicipais
controlada pela EMTU.

Capital paulista tem mais de 3 mil
queixas sobre festas na pandemia

Desde o dia 23 de março, quan-
do começou a quarentena na cidade
de São Paulo por causa da pande-
mia do novo coronavírus, até o dia
18 de outubro, o serviço de solici-
tações por telefone da prefeitura
recebeu 3.050 queixas que tinham
o termo “festa” e se referiam a even-
tos nesse período.

As denúncias feitas no ser-

viço 156 referiam-se a estabe-
lecimentos que ficaram abertos
durante a pandemia, apesar das
restrições, e também a reclama-
ções sobre perturbação de sos-
sego ou poluição sonora.

A Secretaria Municipal das
Subprefeituras informou ter in-
terditado 1.244 estabelecimen-
tos que descumpriram as ordens

vigentes durante a pandemia.
Desse total, 829 estabelecimen-
tos eram bares, restaurantes, lan-
chonetes e cafeterias. O valor da
multa é de R$ 9.231,65, aplica-
da a cada 250 metros quadrados.

Durante o período de pande-
mia, bares, restaurantes, cafete-
rias e lanchonetes estão autori-
zados a funcionar na cidade de

São Paulo 12 horas por dia, mas
sem passar das 22h, e com ca-
pacidade reduzida a 60%.

Atividades que geram aglomera-
ção, tais como festas e baladas, ou que
se refiram à presença de torcedores
em eventos esportivos e grandes sho-
ws com público em pé continuam
proibidas em todos os 645 municípi-
os paulistas. (Agência Brasil)

Território paulista registra 38,3 mil
óbitos e 1,07 milhão casos de coronavírus

Na quarta-feira (21), o Esta-
do de São Paulo registra 38.371
óbitos e 1.073.261 casos con-
firmados do novo coronavírus.
Entre o total de casos diagnos-
ticados de COVID-19, 965.058
pessoas estão recuperadas, sen-
do que 117.740 foram interna-
das e tiveram alta hospitalar.

As taxas de ocupação dos lei-
tos de UTI são de 40,5% na
Grande São Paulo e no Estado.
O número de pacientes interna-
dos é de 7.287, sendo 4.103 em
enfermaria e 3.184 em unidades
de terapia intensiva, conforme
dados das 10h de quarta (21).

Hoje, os 645 municípios têm
pelo menos uma pessoa infectada,
sendo 585 com um ou mais óbitos.

A relação de casos e óbitos confir-
mados por cidade pode ser consul-
tada em: www.saopaulo.sp.gov.br/
coronavirus.

Perfil da mortalidade
Entre as vítimas fatais estão

22.088 homens e 16.283 mulhe-
res. Os óbitos continuam con-
centrados em pacientes com 60
anos ou mais, totalizando 76,4%
das mortes.

Observando faixas etárias,
nota-se que a mortalidade é mai-
or entre 70 e 79 anos (9.843),
seguida pelas faixas de 60 a 69
anos (9.022) e 80 e 89 anos
(7.873). Entre as demais faixas
estão os: menores de 10 anos
(43), 10 a 19 anos (69), 20 a 29

anos (320), 30 a 39 anos
(1.091), 40 a 49 anos (2.523),
50 a 59 anos (5.008) e maiores
de 90 anos (2.579).

Os principais fatores de ris-
co associados à mortalidade são
cardiopatia (59,8% dos óbi-
tos) ,  diabetes mell i tus
(43,3%), doenças neurológi-
cas (10,9%) e renal (9,6%),
pneumopatia (8,3%). Outros
fatores identificados são obe-
sidade (8,1%), imunodepres-
são (5,5%), asma (3%), doen-
ças hepáticas (2,1%) e hema-
tológica (1,8%), Síndrome de
Down (0,5%), puerpério (0,1%)
e gestação (0,1%). Esses fato-
res de risco foram identificados
em 30.847 pessoas que falece-

ram por COVID-19 (80,4%).

Perfil dos casos
Entre as pessoas que já tive-

ram confirmação para o novo
coronavírus estão 500.606 ho-
mens e 566.484 mulheres. Não
consta informação de sexo para
6.171 casos.

A faixa etária que mais con-
centra casos é a de 30 a 39 anos
(252.807), seguida pela faixa de
40 a 49 (221.409). As demais são:
menores de 10 anos (26.975), 10
a 19 (51.287), 20 a 29 (181.260),
50 a 59 (161.121), 60 a 69
(97.750), 70 a 79 (49.754), 80 a
89 (23.522) e maiores de 90
(6.779). Não consta faixa etária
para outros 597 casos.

Professores e coordenado-
res de curso das Faculdades de
Tecnologia do Estado (Fatecs)
podem inscrever as equipes
para a 9ª edição da Maratona de
Programação InterFatecs até a
próxima segunda-feira (26). A
competição é voltada a estu-
dantes de cursos do eixo tec-
nológico de Informação e Co-
municação.

Os grupos devem ser for-
mados por até três alunos e um
reserva, todos da mesma unida-
de. Os participantes irão resol-
ver problemas e desafios lógi-
cos buscando soluções em uma
das linguagens de programação
(C, C++, Java ou Python). A
competição está agendada para
o dia 7 de novembro e terá
duração de cinco horas.

Ao final, cada equipe deve-
rá entregar o projeto para a ava-
liação e correção dos juízes.
Vence a equipe que passar em
todos os testes da programa-
ção. Diferentemente das edi-

Inscrições estão abertas para
a nona edição da maratona

InterFatecs
ções anteriores, a maratona
terá apenas uma etapa e ocor-
rerá de forma remota, para
atender à necessidade de dis-
tanciamento social.

A edição é organizada pela
Fatec Guaratinguetá, localiza-
da na região do Vale do Paraí-
ba. Para o coordenador do cur-
so de Análise de Desenvolvi-
mento de Sistemas da unidade,
Allbert Velleniche de Aquino
Almeida, a competição desen-
volve a capacidade dos estu-
dantes de aplicar técnicas de
projeto e implementação de al-
goritmos, além de promover
competências e habilidades na
área de programação.

A maratona InterFatecs é
realizada anualmente, inspira-
da na maratona de programação
promovida pela Sociedade Bra-
sileira de Computação (SBC).
É a primeira vez que a Fatec
Guaratinguetá organiza a mara-
tona. Em 2019, o evento foi
realizado pela Fatec Ourinhos.

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)
Vereadores da bancada cristã (católica e protestante-evan-

gélica) tá bem preocupada com a possível formação no Bra-
sil de grupos extremistas que atacam igrejas e templos, como
foi o caso recente no Chile

+
ASSEMBLEIA (SP)
Filho do deputado Xerife do Consumidor (REPUBLICA-

NOS ex-PRB), o estudante de Direito Jorginho Wilson dis-
puta 1 cadeira na Câmara paulistana de vereadores. Tem tam-
bém o apoio do Celso Russomanno

+
GOVERNO (SP)
Difícil pro Doria (PSDB ‘liberal de centro’). 29,4 mi-

lhões bloqueados via Justiça por campanha publicitárias do
‘acelera’ (asfalto novo) quando era prefeito paulistano e va-
cina chinesa bloqueada pelo Bolsonaro

+
CONGRESSO (BR)
Alguma dúvida que a Comissão de Constituição e Justi-

ça do Senado aprovaria o nome do Kassio Marques, ‘indica-
do’ do Bolsonaro ao Supremo ? Alguma dúvida que o plená-
rio iria aprová-lo ? A resposta é não !

+
PRESIDÊNCIA (BR)
Bolsonaro deu a 1ª voadora no pescoço de um militar da

ativa: general Pazuello, ministro (Saúde). Talvez ter pego a
Covid 19 deu efeito colateral e dizer que compraria a vacina
chinesa do Doria (via Butantã)

+
PARTIDOS
Usar eleições municipais pra pedir anulação - no Supre-

mo - das condenações do ex-Presidente Lula (ainda dono do
partido, além de ilegal), abandona as candidaturas pras gran-
des prefeituras na propaganda (tv)

+
POLÍTICOS
O DEM (ex-PFL) do vereador Milton Leite deve ter seus

primeiros suplentes com números muito próximos dos vo-
tos dos que conquistarem as últimas cadeiras da bancada
eleita no Parlamento paulistano 2020

+
JUSTIÇAS (BR)
Candidato pela 3ª vez à prefeitura de São Paulo, o depu-

tado federal Russomanno teve contas e bens bloqueados pela
Justiça (caso do restaurante Bar do Alemão em Brasília).
Isso vai ou não prejudicá-lo ???



Indústria prevê alta de 10% na venda
de máquinas agrícolas em 2020
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Lembre sempre de lavar as mãos

Covid-19: Europa tem
novo recorde semanal

de 927 mil casos
A Europa registrou na semana passada um novo recorde de

infecções pelo novo coronavírus – 927 mil casos -, segundo da-
dos divulgados na quarta-feira (21) pela seção europeia da Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS).

A Europa notificou nesse período um aumento de 25% dos
casos confirmados e foi responsável por 38% dos novos casos
em todo o mundo.

A Rússia, a República Checa e a  Itália tiveram mais da meta-
de dos novos casos na Europa.

O aumento mais significativo ocorreu Eslovênia, onde os
novos casos aumentaram 150% em relação à semana anterior,
elevando-se a 4.890.

A OMS destacou também que o número de mortes associa-
das à covid-19 na Europa “continua a subir”, tendo aumentado
cerca de 30% em relação à semana anterior.

Identificado pela primeira vez em dezembro na China, o vírus
SARS-Cov-2 já infectou mais de 40 milhões de pessoas em todo
o mundo, sendo que 1,12 milhão morreram. (Agencia Brasil)

EUA convidam
Brasil para integrar

o programa
espacial Artemis

Em meio à visita que faz ao Brasil, o conselheiro de Seguran-
ça Nacional dos Estados Unidos, Robert O’Brien, convidou o
país parceiro a integrar o programa espacial Artemis, que pre-
tende levar a primeira mulher à lua em 2024.

“Em nome do presidente Donald Trump, tenho a honra de
convidar o Brasil a assinar os Acordos Artemis. Esses acordos
guiarão os Estados Unidos, o Brasil e parceiros com interesses
semelhantes à medida que fortalecemos os esforços de explora-
ção espacial para um futuro próspero”, disse O’Brien por meio
de sua conta no Twitter.

De acordo com a agência espacial norte-americana (Nasa), o
pouso na superfície lunar deve acontecer em 2024, na missão
Artemis 3, terceira fase do programa. Antes disso, a Nasa vai
lançar dois testes de voo ao redor do satélite para verificar o
desempenho, suporte de vida e capacidades de comunicação do
foguete e da cápsula onde viajarão os astronautas.

A primeira missão está preparada para 2021, sem astronau-
tas, e a Artemis 2 será com a tripulação, em 2023.

O objetivo da agência é, em colaboração com parceiros co-
merciais e internacionais, estabelecer a exploração sustentável
da superfície lunar até o final da década. A missão é uma espécie
de preparação para um  outro desafio, ainda mais ousado: enviar
astronautas a Marte.

A primeira vez que o homem esteve na lua foi em 1969, com
a missão Apollo 11. Pelo mesmo programa, em 1972, a Nasa
realizou a última viagem tripulada ao satélite. (Agencia Brasil)

Depois de um período de in-
certezas pela pandemia, a indús-
tria de máquinas agrícolas do
Brasil pode fechar o ano no azul,
com alta de 5% a 10% nas ven-
das ao agricultor, puxada pela
necessidade de renovação na
frota de tratores e colheitadei-
ras, e pela retomada de investi-
mentos do setor de grãos. É o
que estima o vice-presidente da
New Holland Agriculture para a
América do Sul, Rafael Miotto,
citando que há uma “recuperação
consolidada” na venda direta aos
agricultores.

Para as vendas a concessio-
nárias, no entanto, o executivo
vê um processo mais lento e um
avanço mais modesto no desem-
penho anual, em torno de 5%.
“Temos uma base de demanda e
necessidade de renovar o parque
de máquinas (para atualizar a
tecnologia) e esse momento de
remuneração muito boa, com a
safra sendo vendida antecipada-
mente, e bons preços”, afirmou
à Reuters.

Segundo ele, 2020 tinha po-
tencial para ser um ano de recor-
de nas vendas de máquinas, con-
siderando o cenário atual de pre-
ços das commodities, mas os

impactos do coronavírus que
ocorrem “fora da porteira” limi-
tam a ampliação de investimen-
tos. “A pandemia não afeta o pro-
dutor, mas afeta todo o entorno
dele. Ele está sendo cuidadoso”,
acrescentou.

Dados da Associação Naci-
onal dos Fabricantes de Veícu-
los Automotores (Anfavea) mos-
tram que, entre janeiro e setem-
bro, foram vendidas no merca-
do interno 33,28 mil unidades
de máquinas agrícolas e rodovi-
árias, aumento de 0,9% ante
mesmo período do ano anterior.
Até o primeiro semestre, a co-
mercialização recuava 1,3% na
comparação com o intervalo
equivalente de 2019, para 19,64
mil unidades, pressionada pelos
meses de pico da covid-19.

Se por um lado a pandemia
trouxe incertezas no primeiro
semestre, por outro, o surto da
doença impulsionou o dólar que,
por sua vez, tornou as commo-
dities agrícolas mais competiti-
vas para exportação. Soma-se a
isso uma forte demanda, princi-
palmente da China por soja, e o
agricultor disparou na comerci-
alização antecipada, fator deter-
minante para a reação no mer-

cado de máquinas.
“Este cenário mostra que já

temos potencial para crescimen-
to no ano que vem. Temos que
ter um pouco de cautela, mas
minha opinião é de otimismo.
Não consigo ver forma de não
melhorar”, disse Miotto, sem
arriscar um número para a pro-
jeção de alta em 2021. No Bra-
sil, maior produtor e exportador
de soja do mundo, as lavouras
estão em fase de plantio, com
mais da metade da produção es-
perada já comercializada. Em
Mato Grosso, principal forne-
cedor do grão no país, as vendas
chegam a 60%.

Instabilidade
Do ponto de vista de produ-

ção, os dados são menos ani-
madores. Segundo a Anfavea,
houve queda de 19,6% nos
nove primeiros meses deste
ano e a fabricação de máqui-
nas agrícolas atingiu 33,18
mil unidades. No início de
junho, o executivo da New
Holland disse à Reuters que
o setor passava por proble-
mas com fornecimento de pe-
ças importadas e a alta do dó-
lar levaria as companhias a

aplicarem reajustes de portfólio.
Agora, Miotto afirmou que o

fornecimento de peças “melho-
rou muito”, mas ainda existem
alguns gargalos devido à segun-
da onda do novo coronavírus em
alguns países. “Temos compo-
nentes suficientes para manter a
capacidade máxima de produção
das unidades, mas temos dificul-
dade para formar o mix de pro-
dução”, explicou, lembrando
que parte das peças era trazida
do exterior por via aérea, logís-
tica que se tornou muito mais
escassa durante a pandemia.

Devido à tecnologia embar-
cada nas máquinas, a importação
pode variar de 15% a 50% do
custo de produção da indústria
e, como a desvalorização do real
continua pesando nesta conta.
Por isso, ele não descarta novos
reajustes no portfólio. “Houve
aumento de preços, tivemos que
repassar porque os custos foram
muito grandes, isso ainda é uma
preocupação para a cadeia”, ad-
mitiu.

“Podem vir novos repasses
de custo sim, se continuar a ten-
dência de valorização (do dólar)
têm coisas que são inviáveis”,
completou. (Agencia Brasil)

O Índice de Confiança da In-
dústria brasileira teve uma alta
de 4 pontos na prévia de outu-
bro, na comparação com o nú-
mero consolidado de setem-
bro. Com isso, o indicador che-
gou a 110,7 pontos, o maior
patamar desde abril de 2011
(111,6 pontos), segundo infor-
mou na quarta-feira (21), no Rio
de Janeiro, a Fundação Getulio
Vargas (FGV).

A alta de setembro para a pré-
via de outubro foi puxada prin-
cipalmente pelo Índice da Situ-
ação Atual, que mede a confian-

Confiança da indústria
atinge maior nível em

nove anos
ça do empresário em relação ao
presente e que subiu 5,9 pontos,
chegando a 113,2 pontos.

O Índice de Expectativas, que
mede a percepção dos empresá-
rios sobre o futuro, cresceu 2,2
pontos e atingiu 108,1 pontos.

O Nível de Utilização da Ca-
pacidade Instalada da Indústria
(Nuci) subiu 1,7 ponto percen-
tual e chegou a 79,9%, o maior
desde novembro de 2014
(80,3%). O resultado consolida-
do de outubro será divulgado pela
FGV em 28 de outubro. (Agen-
cia Brasil)

Caixa paga auxílio emergencial
para 5,2 milhões de beneficiários

A Caixa pagou na quarta-fei-
ra (21) auxílio emergencial para
5,2 milhões de beneficiários.
Entre os beneficiários estão 3,6
milhões de brasileiros nascidos
em agosto, que recebem R$ 1,6
bilhão no Ciclo 3 de pagamen-
tos. Também está sendo libera-
do hoje o pagamento de R$ 421
milhões referentes à segunda
parcela do auxílio emergencial
extensão para 1,6 milhão de be-
neficiários do  Bolsa Família
com final de NIS (Número de
Identificação Social) número 3.

Ciclo 3 e auxílio residual
Do total de recursos pagos

hoje no Ciclo 3, R$ 800 milhões
são referentes às parcelas do
auxílio emergencial pagas para
1,3 milhão de pessoas. Os de-
mais, 2,3 milhões, serão con-
templados com a primeira par-
cela do auxílio emergencial ex-
tensão, em um montante de R$
800 milhões.

A partir da quarta-feira, os
valores já podem ser movimen-
tados pelo aplicativo Caixa
Tem para pagamento de bole-
tos, compras na internet e pe-
las maquininhas em mais de 1
milhão de estabelecimentos
comerciais.

O benefício criado em abril
pelo governo federal foi esten-

dido até 31 de dezembro por
meio da Medida Provisória
(MP) nº 1.000. O auxílio emer-
gencial residual será pago em até
quatro parcelas de R$ 300 cada
e, no caso das mães chefes de
família monoparental, o valor é
de R$ 600,00.

A Caixa lembra que não há
necessidade de novo requeri-
mento para receber a extensão
do auxílio. Somente aqueles que
já foram beneficiados e, a partir
de agora, se enquadram nos no-
vos requisitos estabelecidos na
MP terão direito a continuar re-
cebendo o benefício.

De acordo com o banco, a
parcela extra  inicial será para os
beneficiários que receberam a
primeira parcela do auxílio
emergencial em abril.

Os saques e transferências
para quem recebeu o crédito na
quarta-feira serão liberados a
partir do dia 28 de novembro.

Poupança social digital
A conta poupança social di-

gital é simplificada, sem tarifas
de manutenção, com limite men-
sal de movimentação de R$ 5
mil. A movimentação do valor
poderá, inicialmente, ser reali-
zada por meio digital com o uso
do aplicativo Caixa Tem, sem
custo, evitando o deslocamento

das pessoas até as agências. Logo
após o crédito dos valores, será
possível realizar compras em
supermercados, padarias, farmá-
cias e outros estabelecimentos
com o cartão de débito virtual e
QR Code nas maquininhas de
cartão. O beneficiário também
poderá fazer o pagamento de
contas de água, luz, telefone, gás
e boletos em geral pelo próprio
aplicativo ou nas casas lotéricas
por meio da opção “Pagar na
Lotérica” do Caixa Tem.

Com o cartão de débito vir-
tual Caixa é possível fazer com-
pras pela internet, aplicativos e
sites de qualquer um dos esta-
belecimentos credenciados.
Para gerar o cartão, é preciso en-
trar no aplicativo e acessar o ícone
cartão de débito virtual. Feito isso,
o usuário deverá digitar a senha do
Caixa Tem. Em seguida, aparece-
rão os seguintes dados: nome do
cidadão, número e validade, além
do código de segurança. Ao lado
do código, é preciso clicar em
gerar e assim, o cartão estará
disponível. O código de seguran-
ça vale para uma compra ou por
alguns minutos. Para realizar
uma nova compra é preciso ge-
rar um novo código.

Bolsa Família
A Caixa paga também hoje

R$ 421 milhões referente à se-
gunda parcela do auxílio emer-
gencial extensão para 1,6 mi-
lhão de beneficiários do  Bol-
sa Família com final de NIS
número 3. Ao todo, mais de
16 milhões de pessoas cadas-
tradas no programa Bolsa Fa-
mília foram consideradas ele-
gíveis para a segunda parcela
do auxílio emergencial ex-
tensão e receberão, no total,
R$ 4,2 bilhões durante o mês de
outubro.

Segundo a Caixa, para quem
recebe o  Bolsa Família nada
muda. O recebimento do auxílio
emergencial extensão atende
aos mesmos critérios e datas do
benefício regular, permitindo a
utilização do cartão nos canais
de autoatendimento, unidades
lotéricas e correspondentes Cai-
xa Aqui ou por crédito na conta
Caixa Fácil.

Para o pagamento do auxílio
emergencial extensão, os bene-
ficiários do Bolsa Família tive-
ram avaliação de elegibilidade
feita pelo Ministério da Cida-
dania e recebem o valor do pro-
grama complementado pela
extensão do auxílio emergen-
cial em até R$ 300 ou em até
R$ 600, no caso de mulher
provedora de família monopa-
rental. (Agencia Brasil)

A Linha 2 do metrô de Belo
Horizonte, trecho Barreiro/Cala-
fete, na região metropolitana da
capital mineira, foi qualificada no
âmbito do Programa de Parece-
rias de Investimentos (PPI) da
Presidência da República.

Com isso, serão feitos estu-
dos de viabilidade e de alterna-
tivas de parcerias com a inicia-
tiva privada. O decreto assinado
pelo presidente da República,
Jair Bolsonaro está publicado no
Diário Oficial União de quarta-
feira (21).

De acordo com estudos, o

Governo qualifica Linha 2
do metrô de Belo

Horizonte para o PPI
trecho Barreiro/Calafete é o se-
gundo mais movimentado de
Belo Horizonte, abrigando apro-
ximadamente 300 mil habitan-
tes, além da presença do comér-
cio e outras atividades econômi-
cas, segundo nota divulgada pela
Secretaria-Geral da Presidência
da República.

Com a qualificação, o proje-
to passa a ser tratado como em-
preendimento de interesse es-
tratégico e terá prioridade naci-
onal perante todos os agentes
públicos, de todos níveis de go-
verno. (Agencia Brasil)

ANS: 59% das queixas sobre covid-19
são para exames e tratamentos

A principal queixa dos usuá-
rios de planos de saúde relacio-
nada à covid-19 é a dificuldade
de realização de exames e trata-
mentos, segundo boletim men-
sal divulgado  na quarta-feira
(21) pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS). Se-
gundo a agência, tratam do tema
59% das 12.631 reclamações
relacionadas à pandemia regis-
tradas de março a setembro.

O boletim informa que 26%
das reclamações que envolvem
a pandemia referiram-se a outras
coberturas que foram afetadas,
e 15% tratam de questões não
assistenciais, como contratos e
regulamentos dos planos.

No mês de setembro, cerca
de 7% das 14.597 reclamações
registradas na agência tiveram
alguma relação com a pandemia
de covid-19. No mesmo mês do
ano passado, os usuários de pla-
nos de saúde registraram 12.278
queixas. O número de reclama-
ções registradas em setembro de
2020 também é 4% maior que o
de agosto.

A ANS acrescenta que, entre
março e julho, 91,3% das recla-
mações relacionadas à covid-19

foram solucionadas por media-
ção da Notificação de Interme-
diação Preliminar (NIP). Quan-
do são consideradas todas as
queixas, a taxa de resolutividade
por mediação cresce para 92,7%
no mesmo período.

Ocupação de leitos
A taxa de ocupação de leitos

para covid-19 em setembro foi
de 54%, três pontos percentuais
a menos que os 57% registrados
em agosto. No mês passado, fo-
ram alocados para o tratamento
da doença 23% dos leitos, con-
tra 28% em agosto.

A ocupação geral dos leitos,
o que também considera outras
enfermidades, também teve que-
da, de 65% em agosto para 64%
em setembro. No mesmo mês
do ano passado, a ocupação foi
de 74%.

A agência reguladora desta-
ca uma mudança de comporta-
mento dos usuários de planos de
saúde, que se reflete no aumen-
to de 8% de consultas de pronto
socorro que não geraram inter-
nação. Segundo a ANS, o núme-
ro desses atendimentos apre-
sentam retomada gradual, o que

indica que as pessoas têm bus-
cado manter os cuidados à saú-
de durante a pandemia. Outro
fator que pode ter contribuído
para o movimento é uma possí-
vel absorção da demanda de aten-
dimento pela Atenção Primária.

Segundo o balanço da ANS,
de março a julho, foram realiza-
dos 585.381 exames do tipo RT-
PCR e 32.989 sorológicos para
a detecção de covid-19. Somente
em julho, foram 214.747 exa-
mes RT-PCR e 30.902 testes do
tipo sorológico.

Inadimplência
O relatório da agência regu-

ladora informa também que a
inadimplência  continua próxima
dos níveis históricos, tanto para
planos individuais ou familiares
(11%) quanto para coletivos
(4%). Considerados os dois ti-
pos de contratos, a inadimplên-
cia geral ficou em 7%, mesmo
índice do mês anterior.

O número total de usuários
de planos de saúde teve cresci-
mento de 0,4% em setembro e
chegou a 47,118 milhões, o mai-
or contingente desde janeiro de
2019. Entre março e setembro

de 2020, os planos coletivos por
adesão tiveram crescimento de
1,01% em relação aos mesmos
meses do ano passado, e os pla-
nos individuais ou familiares, de
0,05%. Já os coletivos empre-
sariais tiveram queda de 0,15%.

A quantidade de usuários
com mais de 59 anos teve cres-
cimento em todos os tipos de
contratação, enquanto a faixa
etária de 0 a 59 anos teve que-
da nos planos coletivos empre-
sariais e nos individuais ou fa-
miliares.

A ANS avalia que “esse re-
sultado é condizente com a con-
juntura da pandemia, indicando
que a população mais vulnerá-
vel se esforça para preservar
ou ampliar a cobertura assis-
tencial e os efeitos da crise
econômica e do desemprego
prejudicam a manutenção dos
planos para a população em
idade ativa”. A agência afirma
que, de uma maneira geral, os
dados do boletim de setembro
“não apontam para uma con-
juntura de desequilíbrios de
ordem assistencial ou econô-
mico-financeira no setor”.
(Agencia Brasil)



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.

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 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

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 

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

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1012843-49.2015.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do 
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias 
Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Espolio de Luiz Margri e Annunciata Costa Curta Magri, 
representado pela inventariante Yolanda Magri Visentini, 
Espolio de Angelo Giordan, representado pelo inventariante 
Pedro Giordan, Julia GiordanAlonso, Januario Alonso, Joao 
Giordan (filho), Luiza Pisani Giordan, Anita Orlanda Giordan 
Trito, Francisco Trito, Fortunato Giordan, Lidia Mascigrande, 
também conhecida como Lidia Mascigrandi, Giordan, Wanda 
Martins, Nelson Takao Teruya, Claudia Tsiemi Gusukuma 
Teruya, Agostinho Moreira Veloso, Josefa Santa do 
Nascimento Barca, Mariluiza Vieira de Sousa Veloso, réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Mauricio 
Gomes Barca e Rita de Cassia Evangelista Barca ajuizaram 
ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre 
imóvel situado na Rua Doutor Oscar de Araujo, nº 689, Jardim 
Fluminense, CEP 08160-620, São Paulo-SP, 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 forma da lei.                     [22, 23] 

7ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP. 7º Oficio Cível 
Edital de Citação. Prazo 20 dias.Processo nº 1016199-52. 
2015.8.26.0100.O Dr. Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, 
Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, Foro Central Cível/SP. Faz 
saber que nos autos da ação de dissolução e liquidação de 
sociedades, movidos por Cristiana Agostini Menezes, foi 
deferida a citação por edital de Happy Shop Brasil Agência de 
Marketing Online Ltda. CNPJ 17.087.389/0001-57, em relação 
à homologação da desistência da ação quanto a empresa 
Happy Shop Spa. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se 
edital de citação para que em 15 dias a fluir do prazo supra, 
conteste o feito, 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.                         [22,23] 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de 
Usucapião,PROCESSO Nº1120456-65.2014.8.26.0100 O 
(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana 
Dias Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) espolio de Lucas Abbamonte e Luiza Monaco Abba-
monte,inv Milton Abbamonte(026.880.938-00),Luiz Francis-
co de Almeida (087.199.588-93), Simeao Pinheiro Marques 
ou quem no imóvel residir,Abel Joaquim Miguel 
(652.865.538-34) e Luzia Aparecida de Araujo Miguel, + 
Deise Aprecida Fernandes Padilha (007.202.978-08) e 
Antonio Carlos Padilha,Jose Vitor da Silva(894.498-438-72) 
e Nilzete Rodrigues Coqueiro da Silva e Manoel Cardoso 
Dornelas Neto,réus ausentes,incertos,desconhecidos,even-
tuais interessados,bem como seus cônjuges e/ou sucesso-
res, que CELSO CARDOSO DORNELLAS e Izaudite dos 
Santos Dornellas ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
visando declaração de domínio sobre imóvel situado na 
Rua Berilo Dantas, n° 36, Freguesia do Ó, CEP 02832-010, 
São Paulo-SP, 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 forma da lei.                 [22, 23] 
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R046 Rio de Janeiro Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/ME n° 25.142.831/0001-29 - NIRE 35.300.505.620

Ata de Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: No dia 23/05/2020, às 10h30min, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença de 
acionistas titulares da totalidade das ações de emissão da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Aprovaram, sem ressalvas: (i) as demonstrações
financeiras apresentadas pela Administração da Companhia, compostas pelos balanços patrimoniais e pelas demonstrações dos resultados econômicos dos
exercícios sociais encerrados em 31/12/2018 e 31/12/2019; (ii) restou prejudicada a matéria do item “ii” da Ordem do Dia, tendo em vista que a Companhia
apurou prejuízo no referido exercício social; e (iii) a reeleição dos Srs. Kenneth Aron Wainer, norte-americano, divorciado, consultor, RNE V203482-C e CPF/ME
nº 214.960.168-07, Vitor Rangel Botelho Martins, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 11024807 SSP/MG e CPF/ME nº 041.040.466-71, e Sérgio Lemos de 
Magalhães, brasileiro, solteiro, administrador, RG nº 43.864.159 SSP/SP e CPF/ME nº 224.618.888-17, todos domiciliados na cidade de São Paulo/SP, com 
escritório na Rua Funchal, nº 418, 27º andar, São Paulo/SP, CEP 04551-060, com de mandato de 01 ano, contado da presente data, podendo ser destituídos a
qualquer tempo. Os membros do Conselho de Administração, reeleitos, tomaram posse mediante a assinatura dos respectivos termos lavrados em livro
próprio, e declararam que não estão impedidos de exercer os respectivos cargos. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei.
Assinaturas: Mesa: Kenneth Aron Wainer - Presidente e Vitor Rangel Botelho Martins - Secretário. Acionistas: BREOF Empreendimentos Residenciais II
Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer e BREOF Partners Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer. Membros do Conselho
de Administração: Kenneth Aron Wainer, Vitor Rangel Botelho Martins e Sérgio Lemos de Magalhães. JUCESP nº 355.101/20-8 de 01/09/2020. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

R032 Seropédica Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 15.016.349/0001-99 - NIRE 35.300.466.608

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: Em 01/06/2020, às 09:00 horas, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença de
acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restaram aprovadas pela unanimidade dos presentes,
sem ressalvas: (i) o aumento do capital social, totalmente integralizado, de R$ 117.623.013,00 para R$ 118.323.013,00 com um aumento efetivo, portanto,
de R$ 700.000,00 mediante a emissão de 700.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 por ação. 
(i.i) as acionistas REDBR Consultoria e Participações Ltda. e BREOF Empreendimentos Residenciais II Ltda. Ratificaram expressa e previamente suas
renúncias aos respectivos direitos de preferência na subscrição das novas ações, as quais foram totalmente subscritas pelo acionista BREOF Fundo de
Investimento em Participações - Multiestratégia e serão integralizadas em moeda corrente nacional até 30/09/2020; e (ii) a alteração do caput do Artigo
5º do Estatuto Social da Companhia que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital da Companhia é de R$ 118.323.013,00 dividido em
118.318.013 ações ordinárias e 5.000 ações preferenciais Classe A, todas nominativas e sem valor nominal.” A presente ata é publicada na forma de extrato,
nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente e Kenneth Aron Wainer- Secretário. Acionistas: BREOF Fundo de Investimento
em Participações - Multiestratégia, p. VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer, REDBR
Consultoria e Participações Ltda., p. Thomaz Ferreira Pompeo de Camargo e Celso Gonzalez Lima e BREOF Empreendimentos Residenciais II Ltda., p.
Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer. JUCESP n° 305.805/20-4 de 14/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VBI Vetor Araçatuba Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 12.157.413/0001-63 - NIRE 35.300.446.976

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: No dia 29/01/2020, às 16h40min, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da
presença de acionistas titulares da totalidade das ações de emissão da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restou unanimemente
aprovada pelos acionistas a reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração, os Srs. Rodrigo Lacombe Abbud, brasileiro, casado,
engenheiro, RG nº 19.841.788-3 SSP/SP e CPF/ME nº 265.714.598-17, designado Presidente do Conselho de Administração; Vitor Rangel Botelho
Martins, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 11024807 SSP/MG e CPF/ME nº 041.040.466-71; e Sérgio Lemos de Magalhães, brasileiro, casado,
administrador, RG nº  43.864.159 SSP/SP e CPF/ME nº  224.618.888-17, todos domiciliados na Rua Funchal, nº  418, 27º andar, São Paulo/SP,
CEP 04551-060, com prazo de mandato de 01 ano, contado da presente data, podendo ser destituídos a qualquer tempo. Os membros do Conselho
reeleitos tomaram posse mediante a assinatura dos respectivos termos, lavrados em livro próprio, e declararam que não estão impedidos de exercer
os respectivos cargos. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente
e Kenneth Aron Wainer - Secretário. Acionistas: BREOF Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia: p. VBI Real Estate Gestão
de Carteiras Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer, ER Vetor Empreendimentos e Participações Ltda., p. Emiliano Rodrigues
da Silva e S.G.J. Empreendimentos Imobiliários Ltda., p. Juliana Velludo Rezek Rodrigues da Silva. Membros do Conselho de Administração:
Rodrigo Lacombe Abbud, Vitor Rangel Botelho Martins e Sérgio Lemos de Magalhães. JUCESP nº  320.086/20-3 de 19/08/2020. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF 00.095.147/0001-02 - NIRE 35 300 171 381- 
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. 
Realizada em 30 de Abril de 2020. Arquivada na JUCESP sob nº 254.222/20-1 em 14.07.2020.  
Por unanimidade, os acionistas tomaram as seguintes deliberações: ORDINÁRIA: (I) aprovar sem 
restrições as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2019, o qual apresentou lucro líquido no valor de R$ 27.879.159,08; (II) aprovar 
a destinação do resultado relativo ao exercício de 2019 à reserva estatutária, de forma que não haverá 
distribuição de dividendos; (III) aprovar a reeleição com mandato de 1 (um) ano, até a data da realização 
da Assembleia Geral Ordinária de 2021: (i) Roberto Navarro Evangelista, brasileiro, casado, contador, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 945.531.658-72, portador da Cédula de identidade RG nº 9.735.656-6-SSP-
SP; (ii) Fernando Luiz Aguiar Filho, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF nº 306.391.208-
57, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.900.104-0-SSP/SP; e (iii) Nelson Tambelini Junior, 
brasileiro, separado judicialmente, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.299.718-16, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 11.975.205-0-SSP-SP, todos domiciliados Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, 1909, 30º andar, Torre Norte, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907; (IV) os Administradores 
da Sociedade exercerão suas funções independentemente de remuneração; As declarações de 
desimpedimento dos Diretores reeleitos estão arquivadas na sede da Companhia. EXTRAORDINÁRIA: 
(V) aprovar o aumento do capital social da Companhia no valor total de R$ 80.000.000,00, com emissão 
de 425.908 novas ações ordinárias, sem valor nominal, passando de 1.428.094 para 1.854.002 ações 
ordinárias, sem valor nominal, mediante a utilização de saldo da conta de adiantamento para futuro 
aumento de capital, integralizado totalmente pela acionista Mover Participações S.A., passando o capital 
social de R$ 367.864.717,88 para R$ 447.864.717,88; (VI) aprovar, em decorrência do aumento do 
capital social da Companhia, a alteração da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social que passa 
a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital social totalmente subscrito e integralizado, 
em moeda corrente nacional, é de R$ 447.864.717,880, dividido em 1.916.983 ações, sendo: 1.854.002 
ações ordinárias e 62.981 ações preferenciais, sem valor nominal.” Os demais artigos do Estatuto Social 
permanecem inalterados. (VII) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme 
Anexo I, parte integrante desta ata, que será levada a registro, dispensada sua publicação. 

CONCESSIONÁRIA DO ESTACIONAMENTO DE CONGONHAS S.A. - CNPJ/MF 01.472.027/0001-40 
- NIRE 35.3.0014731.6 - EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA Realizada em 30 de Abril de 2020. Arquivada na JUCESP sob nº 254.047/20-8 
em 13.07.2020. A única acionista da Sociedade tomou as seguintes deliberações: ORDINÁRIA:  
(I) aprovar sem restrições as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o qual apresentou lucro líquido no valor de 
R$ 1.181.239,21; (II) aprovar a destinação do resultado relativo ao exercício de 2019 ao pagamento 
de dividendos, o que deve ser feito até 31 de dezembro de 2020; (III) aprovar a distribuição de 
dividendos à conta da reserva de lucros, no valor de R$ 631.794,63, o que deve ser feito até  
31 de dezembro de 2020; (IV) aprovar a reeleição com mandato de 1 (um) ano, até a data da 
realização da Assembleia Geral Ordinária de 2021: (i) Roberto Navarro Evangelista, brasileiro, 
casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 945.531.658-72, portador da Cédula de identidade  
RG nº 9.735.656-6-SSP-SP; (ii) Fernando Luiz Aguiar Filho, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito 
no CPF/MF nº 306.391.208-57, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.900.104-0-SSP/SP;  
e (iii) Nelson Tambelini Junior, brasileiro, separado judicialmente, advogado, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 075.299.718-16, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.975.205-0-SSP-SP, todos 
domiciliados Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, 30º andar, Torre Norte, Vila Nova 
Conceição, CEP 04543-907; Os Administradores da Companhia exercerão suas funções 
independentemente de remuneração. As declarações de desimpedimento dos Diretores reeleitos 
estão arquivadas na sede da Companhia. EXTRAORDINÁRIA: (V) aprovar o aumento do capital 
social da Companhia no valor de R$ 3.400.000,00, mediante a utilização incorporação do saldo de 
reserva legal com data-base em 31 de Dezembro de 2019, respeitando o disposto no Artigo 193, § 
2º da LSA, passando o capital social de R$ 17.000.000,00 para R$ 20.400.000,00; (VI) aprovar, em 
decorrência do aumento do capital social da Companhia, a alteração da redação do Artigo 4º do 
Estatuto Social que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 4º - O capital social é de 
R$ 20.400.000,00, dividido em 3.585.965 ações ordinárias, e 3.585.965 ações preferenciais, todas 
nominativas e sem valor nominal”. Os demais artigos do Estatuto Social permanecem inalterados. 

MOVER PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF 01.098.905/0001-09 - NIRE 35.3.0014508.9 - EXTRATO DA 
ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Realizada em 25 de Maio de 2020. 
Arquivada na JUCESP sob nº 254.440/20-4 em 14.07.2020. Por unanimidade, a Assembleia Geral tomou 
as seguintes deliberações: ORDEM DO DIA: Deliberar a respeito dos seguintes assuntos: (I) operação 
consubstanciada (a) na “Escritura Particular da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantias Adicionais Reais e Fidejussórias, em 
9 (nove) Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da InterCement Brasil S.A.”; (b) na 
“Escritura Particular da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 
Espécie Quirografária, com Garantias Adicionais Reais e Fidejussórias, em 9 (nove) Séries, para 
Distribuição Pública com Esforços Restritos, da InterCement Participações S.A.” e (II) operação 
consubstanciada no “Primeiro Aditamento ao Contrato de Opção de Compra e de Opção de Venda de 
Ações da InterCement Participações S.A.” celebrado entre Banco Bradesco BBI S.A. e Camargo Corrêa 
S.A. em 19.12.2013”. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, os acionistas deliberaram, nos termos do 
Artigo 8, (xiii) e (xv) do Estatuto Social da Sociedade: (I) aprovar a operação constante do item (I) da 
Ordem do Dia e autorizar os Diretores da Sociedade a assinarem a Ata de Assembleia Geral 
Extraordinária da InterCement Participações S.A. que a refletirá (quanto ao item ‘b’); (II) aprovar a 
operação constante do item (II) da Ordem do Dia e autorizar os Diretores da Sociedade, bem como de 
suas controladas Camargo Corrêa Investimentos em Infraestrutura S.A. e Camargo Corrêa Investimentos 
e Participações S.A. a assinarem o “Primeiro Aditamento ao Contrato de Opção de Compra e de Opção 
de Venda de Ações da InterCement Participações S.A.” celebrado entre Banco Bradesco BBI S.A. e 
Camargo Corrêa S.A. em 19.12.2013, bem como os demais documentos que se fizerem necessários 
para a concretização da operação nele prevista. 

MOVER PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF 01.098.905/0001-09 - NIRE 35.3.0014508.9 - 
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Realizada em 01 de 
Julho de 2020. Arquivada na JUCESP sob nº 272.023/20-6 em 23.07.2020. Os membros do Conselho de 
Administração, por unanimidade deliberaram: (i) eleger Luiz Carlos Cavalcanti Dutra Junior, brasileiro, 
casado, advogado e administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 14.526.692-8 SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 022.823.318-69, e (ii) eleger Fábio Luciano Gomes Selhorst, brasileiro, casado, 
advogado, portador da cédula de identidade nº 15.172.277-8, portador da cédula de identidade profissional 
OAB/SP n° 174.865 e inscrito no CPF/MF sob o nº 157.518.698-50, ambos para o cargo de Diretor sem 
designação específica e domiciliados em São Paulo, Capital, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 
1909 - 30º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907. Em consequência da deliberação acima, a Diretoria 
da Sociedade, com mandato até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2020, 
ficou assim constituída: (i) Diretor Presidente, Wilson Nelio Brumer, brasileiro, casado, administrador, portador 
da cédula de identidade nº RG MG 494.249, inscrito no CPF/MF sob o nº 049.142.366-72, e Diretores sem 
designação específica: (ii) Roberto Navarro Evangelista, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 945.531.658-72, portador da Cédula de identidade RG nº 9.735.656-6-SSP-SP; (iii) Fernando Luiz Aguiar 
Filho, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF nº 306.391.208-57, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 29.900.104-0-SSP/SP; e (iv) Nelson Tambelini Junior, brasileiro, separado judicialmente, 
advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.299.718-16. portador da Cédula de Identidade RG nº 
11.975.205-0-SSP-SP, (v) Luiz Carlos Cavalcanti Dutra Junior, brasileiro, casado, advogado e administrador 
de empresas, portador da cédula de identidade nº 14.526.692-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 
022.823.318-69, e (vi) Fábio Luciano Gomes Selhorst, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de 
identidade nº 15.172.277-8, portador da cédula de identidade profissional OAB/SP n° 174.865 e inscrito no 
CPF/MF sob o nº 157.518.698-50, todos domiciliados em São Paulo, Capital, na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, 1909 - 30º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907. Os termos de posse e declarações de 
desimpedimento dos Diretores ora eleitos estão arquivados na Sede da Sociedade. 

Amata S.A. - CNPJ/MF nº 07.909.776/0001-78 - NIRE 35.300.328.728
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Data, hora, local: 30.04.2020, 14hs, na sede social, Rua Henri Dunant, 873, 9º andar, conjunto 907, São Paulo/SP. Presença: Totalida-
de do capital social. Mesa: Presidente: Julio Moura Neto; Secretário: Alexsandro Martins Holanda. Deliberações aprovadas: Em AGO: 
(i) As demonstrações fi nanceiras publicadas nos jornais Diário Ofi cial Empresarial e O DIA SP em 31.03.2020, relativos ao exercício so-
cial encerrado em 31.12.2019; (ii) Contabilização dos prejuízos apurados, no valor de R$ 556.000,00, na conta consolidada de prejuí-
zos acumulados; e (iii) Por maioria de votos, com abstenção da BNDESPAR, a eleição, para membros do Conselho de Administração, 
com mandato até a AGO que deliberar sobre as demonstrações fi nanceiras que se encerrar em 31.12.2020, dos Srs: Indicados pela acio-
nista Brasil Agronegócio - Fundo de Investimento em Participações: (a) Roberto Angelo Suarez Neto, RG 29.071.991-2 SSP-SP, CPF/
MF 346.453.548-76; (b) Ricardo Propheta Marques, RG 28.310.649-6 SSP-SP, CPF/MF 223.372.048-20; e (c) Jonas Sister, RG 
28.558.415-7, CPF/MF 291.108.188-98; Indicados pela acionista Brasil Sustentabilidade - Fundo de Investimento em Participações: (d) 
Tomaz Grisanti de Moura, RG 27.250.776-3 SSP-SP, CPF/MF 290.370.998-07; (e) Luis Antonio Lopez Quintans, RG 05757730-6 IFP, 
CPF/MF 703.756.667-53; Indicados pela acionista URBIS - Fundo de Investimento em Participações: (f) Pedro Cruz Villares, RG 
6.246.271-4 SSP-SP, CPF/MF 066.535.648-00; (g) Paulo Roberto Belloti, RG 14.974.915-6 SSP/SP, CPF/MF 078.013.908-90; (h) Ro-
berto Munhoz Miranda, RG 25.684.121-4 SSP/SP, CPF/MF 253.270.748-89; Indicado pela acionista Amata Investimentos e Participa-
ções S.A.: (i) Dario Ferreira Guarita Neto, RG 22.289.016-2-SSP-SP, CPF/MF 270.180.688-78; e Indicado pela acionista Aquila Wal-
dinvest III GMBH & CO. KG: (j) Ivan Tomaselli, RG 1.151.077-9 SSP/PR, CPF/MF 158.166.649-72, com escritório em Curitiba/PR. E por 
unanimidade de votos, a eleição, por indicação da acionista BNDES Participações S.A. - BNDESPAR, do Senhor (k) Blener Braga Car-
doso Mayhew, RG 13359714-6, CPF/MF 093.388.087-18, residente Rio de Janeiro/RJ; e Como membro Independente: (l) Marise Ri-
beiro Barroso, RG 05726012-7 IFP-RJ, CPF/MF 795.146.007-97, todos brasileiros e permanecendo vago o cargo de seu suplente e com 
escritório em São Paulo/SP exceto quando indicado. A posse dos membros fi ca condicionada: (a) à assinatura de termo de posse, ane-
xado à presente ata e lavrado em livro próprio; e (b) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação apli-
cável. Em AGE: (i) A remuneração global anual dos diretores, para o período de maio de 2020 a abril de 2021, valor total de R$ 
4.688.733,63. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 30.04.2020. Acionistas: Amata Investimentos e Participações S.A., BNDES Par-
ticipações S.A. - BNDESPAR, Brasil Agronegócio - Fundo de Investimento em Participações, Brasil Sustentabilidade - Fundo de Investi-
mento em Participações, Aquila Waldinvest III GMBH & CO. KG, URBIS - Fundo de Investimento em Participações e AKKA Fundo de In-
vestimento em Participações. JUCESP 434.645/20-5 em 15.10.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Kassio Nunes Marques é aprovado
no Senado para vaga no STF

Nacional
Jornal O DIA SP

QUINTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2020PÁGINA 4

O desembargador Kassio Nu-
nes Marques, do Tribunal Regio-
nal Federal da 1ª Região (TRF1),
teve sua indicação ao Supremo
Tribunal Federal (STF) aprovada
na tarde de quarta-feira (21), por
22 votos a 5, na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) do
Senado, após pouco mais de 10
horas de sabatina.

A  indicação foi  analisada no
plenário da Casa e  aprovada por
57 votos a 10 e 1 abstenção, em
votação secreta. Nunes foi indi-
cado pelo presidente Jair Bolso-
naro para ocupar a vaga aberta
com a aposentadoria do ministro
Celso de Mello, que na semana
passada deixou o Supremo pou-
cas semanas antes de completar a
idade limite para ocupar o cargo,
de 75 anos.

A sessão começou pouco de-
pois das 8h e o desembargador

respondeu sobre diversos assun-
tos na CCJ, entre eles a separação
dos poderes, ativismo judicial,
combate à corrupção, a Lava Jato,
aborto, porte de armas, crime de
homofobia, presunção de inocên-
cia, entre outros.

Sob a alegação de estar impe-
dido de comentar casos que pos-
sa vir a julgar se for confirmado
para uma cadeira no Supremo, o
desembargador, por outro lado,
deixou de responder a alguns
questionamentos, incluindo te-
mas como a redução da maiorida-
de penal, demarcação de terras
indígenas e o inquérito das fake
news, que tramita no STF sob re-
latoria do ministro Alexandre de
Moraes.

“Em razão da norma contida
no inciso III do art. 36 da Lei da
Organização da Magistratura Na-
cional (Loman), eu, na condição

de magistrado, não tenho condi-
ção de emitir nenhuma opinião
sobre processo que esteja na re-
latoria de um outro membro do
Poder Judiciário”, disse o desem-
bargador, ao ser questionado so-
bre as fake news (notícias falsas).

Em resposta ao senador An-
gelo Coronel (PSD-BA) sobre sua
visão geral a respeito do fenôme-
no das notícias falsas, Kassio Nu-
nes Marques respondeu somente
que compartilha da preocupação do
parlamentar “sobre se o resultado
desse julgamento pode influir dire-
tamente na liberdade de manifesta-
ção do cidadão ou, pelo menos, no
norte que deve ser dado a eventual
limite que possa ser imposto pela
Suprema Corte”.

Ao responder à senadora Eli-
ziane Gama (Cidadania-MA) so-
bre ativismo judicial, Marques re-
tomou o assunto já questionado

por outros parlamentares durante
a sabatina. Para o magistrado, o
Brasil é “o país da judicialização,
que é um dos pontos que reflete
no ativismo judicial”. Na avalia-
ção de Marques, há uma grande
quantidade de cursos de direito
no país, que não abordam adequa-
damente a solução de conflitos
por meio consensual.

“Nós temos no Brasil mais
bacharéis [em direito] do que no
resto do planeta juntos. Nós te-
mos mais cursos jurídicos no Bra-
sil do que no resto do planeta. Não
temos uma cultura jurídica nas
grades escolares, até cinco, seis
anos atrás, que [trate] da solução
consensual de conflitos”, disse.
“Nós [bacharéis em direito], so-

mos talhados para beligerar”,
completou.

Segundo o magistrado, vári-
os instrumentos legais no país
geram o fenômeno da judicializa-
ção. Marques ressaltou que atual-
mente, o acesso à Justiça é barato
no país e quase não se aplica a liti-
gância de má fé, quando o autor
do processo tenta modificar a ver-
dade dos fatos ou usa o processo
para conseguir objetivo ilegal.

“É um caso para ser trazido
para o Congresso Nacional, por-
que nós temos Justiça gratuita no
Brasil, temos jus postulandi, te-
mos o acesso barato à Justiça,
quase não temos aplicação de liti-
gância de má-fé. Então, se fôsse-
mos organizar um leque, seriam
mais de 20 fatores facilmente elen-
cáveis que geram um processo de
judicalização”, avaliou. (Agencia
Brasil)
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CAMARGO CORRÊA INVESTIMENTOS E INFRA-ESTRUTURA S.A. - CNPJ/MF 02.372.232/0001-04 - 
NIRE 35 3 0015327 8 EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Realizada em 
25 de Maio de 2020. Arquivada na Jucesp sob nº 287.508/20-1 em 06.08.2020. Por unanimidade, os 
acionistas tomaram as seguintes deliberações: autorizar a assinatura, pela Companhia, (i) do Primeiro 
Aditamento ao Contrato de Opção de Compra e de Opção de Venda de Ações da InterCement 
Participações S.A. celebrado entre Banco Bradesco BBI S.A. e Camargo Corrêa S.A. em 19.12.2013 e 
do (ii) Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações a que faz referência. 

CC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF 00.095.147/0001-02 - NIRE 35 300 171 381 - 
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Realizada em 25 de 
Maio de 2020. Arquivada na JUCESP sob nº 287.522/20-9 em 06.08.2020. Por unanimidade, os 
acionistas tomaram as seguintes deliberações: autorizar a assinatura, pela Companhia, (i) do Primeiro 
Aditamento ao Contrato de Opção de Compra e de Opção de Venda de Ações da InterCement 
Participações S.A. celebrado entre Banco Bradesco BBI S.A. e Camargo Corrêa S.A. em 19.12.2013 e 
do (ii) Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações a que faz referência.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1017042-52.2017.8.26.0001 Classe: Assunto: Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária Requerente: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A Requerido: Felipe Jose Guimarães Lima EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1017042-
52.2017.8.26.0001 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 FELIPE JOSE GUIMARAES LIMA, RG nº. 3850970 e CPF
nº. 017.617.524-56, que Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, lhe ajuizou uma ação de Busca e
Apreensão relativo a um AUTOMÓVEL marca FIAT, modelo PALIO WEEKEND STILE, ano: 2001/2002, cor CINZA,
Placa COK0523, chassi 9BD17307824036444. Apreendido o bem, e estando o réu, em lugar ignorado, foi deferida
a citação por edital, ficando o réu ciente de que foi de 05 dias o prazo para pagar a integralidade da dívida, a contar
da execução da liminar que ocorreu em 10/07/2017, sob pena de consolidar-se a propriedade e a posse plena do
bem no patrimônio do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/04), podendo, ainda, no prazo
de 15 dias, após os 20 dias supra, contestar o feito, sob pena de confissão e revelia. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado nos
termos da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de outubro de 2020.   22 e 23/10

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1009273-21.2016.8.26.0003 Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Inadimplemento Requerente: Associação Educacional Colégio Ítalo Americano Requerido: Maria Aparecida
Leite de Lima EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009273-21.2016.8.26.0003 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Cristina
Paganini Dias Sarti, na forma da Lei, etc. Faz Saber a MARIA APARECIDA LEITE DE LIMA (RG n° 34.159.433-7 e
CPF/MF sob n° 152.073.678-97) que ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL COLÉGIO ÍTALO AMERICANO lhe ajuizou uma
AÇÃO DE COBRANÇA para receber a quantia de R$ 25.936,90, a obrigação de pagar as mensalidades escolares
decorrentes da prestação de serviços. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos
e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de setembro de 2020.

EEDITAL DE CITAÇÃO: PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO nº 1105859-86.2017.8.26.0100. A Dra. Priscilla Bittar Neves
Netto, Juíza de Direito da 36ª Vara Cível da Capital – SP, na forma da lei. FAZ SABER a saber a todos quantos o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, em especial a VIVIEN MAR Y DRAYTON,
inscrita no CPF/MF sob o n. 011.273.368-94 que em razão de ser herdeira e sucessora de ESPÓLIO DE MICHAEL
HENRY DRAYTON a COMUNIDADE RELIGIOSA JOÃO XXIII lhes ajuizou uma ação de Rescisão Contratual pelo
rito Ordinário alegando que foi firmado com o Sr. MICHAEL HENRY DRAYTON o denominado “Contrato de Concessão
Onerosa dos Jazigos”, outorgando-lhe o direito de uso dos jazigos 599 e 600, quadra VII/8 e  contratos nºs 6.350
e 6.351. Deixou o Sr. MICHAEL HENRY DRAYTON e, posteriormente sua herdeira e sucessora – agora Ré dessa
ação - de quitar as taxas de manutenção e administração do Cemitério Morumby. Encontrando-se a ré em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a expedição do presente edital. Assim, ficam a ré citada, da propositura da presente
ação, bem como advertida de que terá o prazo de 15 dias, para, em querendo, apresentar defesa. Diante do disposto
no artigo 257, parágrafo único, do CPC, decorrido o prazo de 20 dias supra, inicia-se o prazo de 15 dias para
contestar o feito. Em caso de inércia da Ré, isto é, não sendo contestada a ação, ser-lhes-á nomeado curador
especial. Será este edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 17/09/2020. 22 e 23/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1067523-79.2018.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Pedro
Luiz Fernandes Nery Rafael, na forma da Lei, etc. Faz saber a Eliene Aparecida de Moraes, CPF 086.881.298-
60 que, nos autos do Cumprimento de Sentença, requerido por Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, intimada fica para no
prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetuar o pagamento da importância de R$ 26.645,18 (novembro/
2018), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que
o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, presente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 19 de outubro de 2020. 22 e 23/10

1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível –SP. JUSTIÇA GRATUITA EDITAL DE CITAÇÃO –
PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1028229-51.2017.8.26.0100
( U 475 ) 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 ao Banco Evolucionista S/A ou Banco Evolucionista do Brasil S/A ou Cia Melhoramentos e
Urbanização Kiaja representada por seu Diretor José Maria Beato, Sabil - Sociedade Administrativa de Bens
Imóveis Limitada, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges,
se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Edvaldo Arcanjo de Queiroz e Giani Maria dos Santos
Queiroz ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua
dos Medinas, nº 53, nesta Capital, com área de 101,97 m². Contribuinte n. 117.256.0086-1, alegando posse
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis,
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. J - 22 e 23/10

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis dest a Capital, República Federativa do Brasil, a
requerimento do ITAÚ UNIBANCO S/A, a todos que o presente edital virem ou interessar possa que, LUIZ
CLÁUDIO CORDOVIL, brasileiro, solteiro, maior, empresário, RG nº 18.436.274-X-SSP/SP, CPF nº
153.201.508-90, domiciliado em Indaiatuba/SP, residente na Rua Padre Manoel da Nóbrega, nº 730, apartamento
nº 81, Vila Sfeir, ficam intimados a purgarem a mora mediante o pagamento referente a 09 (nove) prestações
em atraso, vencidas de 30/12/2019 a 30/08/2020, no valor de R$33.899,00 (trinta e três mil, oitocentos e noventa
e nove reais), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor de R$35.728,36 (trinta e cinco mil,
setecentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos), que atualizado até 14/12/2020, perfaz o valor de
R$36.202,80 (trinta e seis mil, duzentos e dois reais e oitenta centavos), cuja planilha com os valores diários
para purgação de mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pelo ITAÚ UNIBANCO S/A, para
aquisição dos imóveis localizados na Avenida Jandira, nºs 501 (acesso principal), 513 e 517, apartamento nº
604, localizado no 6º pavimento do Edifício Ibirapuera Plaza Revolution Flat, em Indianópolis – 24° Subdistrito,
objetos de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força de Escritura Pública”
devidamente registrado sob n° 5 na matrícula nº 153.935. O pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial de
Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às
11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação deste. Fica
o devedor desde já advertido de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial
deste Registro, certificando este fato, promoverá, à vista da prova do pagamento, pelo fiduciário, do imposto
de transmissão “inter vivos”, a averbação da consolidação da propriedade do citado imóvel em nome do
fiduciário, ITAÚ UNIBANCO S/A, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo imóvel será
levado a público leilão, de acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São Paulo, 20 de
outubro de 2020. O Oficial. 22, 23 e 24/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 1005934-80.2018.8.26.0004 O(A)MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) 
NAVETRON IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE TECNOLOGIA LTDA - ESPÍRITO SANTO, CNPJ 11.385.302/0002-22, que lhe foi 
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Fernanda Milani, para a cobrança do valor de R$ 55.505,64 
(abril/2018), corrigidos e acrescidos de encargos legas, decorrentes do instrumento particular de confissão de dívida, firmado entre 
as partes em 09.08.2016. Estando a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinado a sua CITAÇÃO, por EDITAL, com 
fundamento no Art. 256, inciso II do CPC, para que no prazo de 3 (três) dias, a fluir os 30 dias supra, fluindo da data da publicação 
única ou, havendo mais de um, da primeira (Art. 257, inciso III do CPC), pague o débito, devendo o mesmo ser atualizado e 
acrescido das custas e honorários na época do pagamento com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na 
hipótese de integral (art. 827, § 1º, do CPC) ou ofereça embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 231, do CPC), podendo ainda 
depositar 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta dos embargos, permitirá 
ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Não efetuado o pagamento procederá a penhora e avaliação de tantos 
bens quantos bastem para a satisfação da dívida e INTIMADO do bloqueio da transferência que recaiu sobre o veículo marca 
Chevrolet, modelo Cobalt 1.8 LT, placa LQQ3371SP, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                                                                              [22,23] 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1047000-48.2015.8.26.0100 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER, JOÃO RODRIGUES 
SERRADA FILHO, MARIA JOSÉ RODRIGUES e MANUEL DE ARAUJO e VIRGINIA NUNES DE ARAUJO, pelos herd 
CLAUDIO DE ARAUJO, RICARDO DE ARAUJO E SERGIO DE ARAUJO ou, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Evani Pezzo Honel e Jiri Honel ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio da parte remanescente sobre 2/18 avos, extensão de 4.801,40 m², do imóvel 
situado na Rua Virginia de Araújo, nº 450 A, Bairro Três Cruzes, São Paulo/SP, CEP: 02323-000, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias. 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                    [22,23] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1069098-
61.2014.8.26.0100 ( USUC 880 )O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de Miguel , na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Edmilson Pedro do 
Nascimento, Silvana Souza de Jesus, Viviane Souza do Nascimento, Domingos Vieira Martins, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Abigail Vieira Nunes e José Felix 
Nunes ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando declaração do domínio do imóvel localizado na Rua Jerônimo Moravia, 62 - 
Sapopemba - São Paulo - SP, com área de 131,50m², contribuinte nº154.131.0005-0., 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 publicado na forma da lei.             [22, 23] 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1130030-78.2015.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias 
Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Guilherme Malfatti, -Josemar Anselmo da Paz e -Dolores Dias 
dos Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, 
que Francisco Liberalino Pereira e Ana Maria do Carmo Liberalino ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando declaração 
de domínio sobre imóvel situado na Rua Frederico René de Jaegher, nº 2995, CEP 04826-010, São Paulo-SP, 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 forma da lei.                                                                 [22,23] 

4ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES - FORO CENTRAL CÍVEL - COMARCA DA
CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - EDITAL para CONHECIMENTO de TER-
CEIROS expedido nos autos da INTERDIÇÃO de EVA MINIOLLI GIANNINI,
reuqerida por CESAR MINIOLLI GIANNINI -  O Dr. LEONARDO AIGNER RIBEI-
RO, MM Juiz de Direito da 4ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central Cível
da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a
todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interes-
sar porssa, que por SENTENÇA proferida em 26 de agosto de 2020, foi o pedido
JULGADO PROCEDENTE e reconhecida a incapacidade relativa de  Dª EVA
MINIOLLI GIANNINI (RG 2499549; CPF 036.918-328-22), por apresentar quadro
de processo degenerativo cerebral de cunho misto vascular e senil, de caráter
progressivo, classificado com o CID 10 F 01.3, o que a impede de gerir sua
pessoa e bens com discernimento, não reunindo condições para os atos relaci-
onados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, sendo-lhe nomeado
CURADOR em CARÁTER DEFINITIVO, o Sr. CESAR MINIOLLI GIANNINI (RG
8332018 e CPF 015.331.138-07). E para que chegue aco nhecimento de todos
e ninguém no futuro alegue ignorância, expede-se o presente edital nos termos
do disposto no artigo 755, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, na forma
do artigo 9º, inciso III do Código Civil, o qual , por extrato, será afixado e
publicado na forma da lei. São Paulo, 09 de setembro de 2020. Eu,  ,Escreven-
te, digitei. Eu, Escrivã(o) Diretor(a), subscrevi.

LEONARDO AIGNER RIBEIRO  -    JUIZ DE DIREITO
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COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL III - JABAQUARA - 4ª VARA
CÍVEL -  Rua Afonso Celso, nº 1065 - Vila Mariana - CEP 04119-061 - Fone: (11)
5574-0355 - São Paulo-SP - E-mail: jabaquara4cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITA-
ÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº  1017877-63.2019.8.26.0003. A MMª Juiza de
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SãoPaulo, Dra.
CLAUDIA FELIX DE LIMA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROGER MAIA BEIL
(RG 35.260.394-X; CPF 295.822.238-12), que CONDOMÍNIO NOVA ALIANÇA lhe
move uma ação de EXECUÇÃO para cobrança de R$34.420,09 (setembro/2019)
a ser atualizado e acrescido de juros, custas, honorários e demais cominações
legais, dívida esta proveniente do não pagamento de cotas condominiais relati-
vas ao apar tamento 21 do condomínio situado na Av. Suzana, nº 91, no 21º
Subdistrito - Saúde, Capital. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida
a CITAÇÃO por EDITAL, para que, após o prazo deste, em 03 dias, PAGUE o
débito ou em 15 dias, OFEREÇA EMBARGOS ou RECONHEÇA o crédito da
exequente e DEPOSITANDO 30% do valor da execução, inclusive custas e
honorár ios, PAGUE o RESTANTE em 6 PARCELAS MENSAIS, atualizadas, SOB
PENA de PENHORA de tantos de seus bens quantos bastem para solução da
dívida, ficando ciente também de que no silêncio será nomeado CURADOR ESPE-
CIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de outubro de 2020.

22 e  23/10

ALLONDA AMBIENTAL S.A. - CNPJ/MF nº 04.060.779/0001-91
AVISO DE EXTRAVIO DE LIVROS SOCIETÁRIOS - Allonda Ambiental S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 
04.060.779/0001-91, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, à Alameda Mamoré, nº 503, 
Cjs. 23/24, Bairro Alphaville Empresarial, CEP 06454-040 e com seus atos constitutivos arquivados na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35.300.515.161, comunica à praça e ao mercado 
em geral para diversos fins o extravio dos seguintes Livros Societários: (I) Livro de Presença dos Acionistas, 
de ordem número 01, autenticado em 06.06.2018 sob o nº 316985; (II) Livro de Transferência de Ações 
Nominativas, de ordem número 01, autenticado em 06.06.2018 sob o nº 316988; (III) Livro de Registro de 
Ações Nominativas, de ordem número 01, autenticado em 06.06.2018 sob o nº 316987; (IV) Livro de Registro 
de Atas das Assembleias Gerais, de ordem número 01, autenticado em 06.06.2018 sob o nº 316993; (V) Livro 
de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria, de ordem número 01, autenticado em 25.06.2018 sob o 
número 318647; (VI) Livro de Registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, de ordem 
número 1, autenticado em 06.06.2018 sob o número 316992. Diretoria. São Paulo, 20.10.2020

DALGALI INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF nº 17.660.650/0001-66
AVISO DE EXTRAVIO DE LIVROS SOCIETÁRIOS - Dalgali Investimentos e Participações S.A., inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 17.660.650/0001-66, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Coronel 
Irlandino Sandoval, nº 121, Sala 03, Bairro Jardim Paulistano, CEP 01457-010 e com seus atos constitutivos 
arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35.300.450.426, comunica à praça 
e ao mercado em geral para diversos fins o extravio dos seguintes Livros Societários: (I) Livro de Presença de 
Acionistas, de ordem número 01, autenticado em 25.02.2016 sob o nº 7526; (II) Livro de Transferência de Ações 
Nominativas, de ordem número 01, autenticado em 25.02.2016 sob o nº 7529; (III) Livro de Registro de Ações 
Nominativas, de ordem número 01, autenticado em 25.02.2016 sob o número 7525. Diretoria. São Paulo, 21.10.2020.

FALOWANIE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF nº 17.660.681/0001-17
AVISO DE EXTRAVIO DE LIVROS SOCIETÁRIOS - Falowanie Investimentos e Participações S.A., inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 17.660.681/0001-17, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua 
Coronel Irlandino Sandoval, nº 121, Sala 01, Bairro Jardim Paulistano, CEP 01457-010 e com seus atos 
constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35.300.450.418, 
comunica à praça e ao mercado em geral para diversos fins o extravio dos seguintes Livros Societários: (I) Livro 
de Presença de Acionistas, autenticado em 11.07.2016 sob o nº 235805, de ordem número 01; (II) Livro de 
Transferência de Ações Nominativas, autenticado em 11.07.2016 sob o nº 235808; e (III) Livro de Registro de 
Ações Nominativas, autenticado em 11.07.2016 sob o número 235810. Diretoria. São Paulo, 21.10.2019.

GOLVING INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF nº 19.099.318/0001-08
AVISO DE EXTRAVIO DE LIVROS SOCIETÁRIOS - Golving Investimentos e Participações S.A., inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 19.099.318/0001-08, com sede na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, à 
Alameda Maracatins, nº 412, Sala 01, Bairro Alphaville 10, CEP 06540-105 e com seus atos constitutivos arquivados 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35.300.450.868, comunica à praça e ao 
mercado em geral para diversos fins o extravio dos seguintes Livros Societários: (I) Livro de Presença de Acionistas, 
de ordem número 01, autenticado em 25.02.2016 sob o nº 7534; (II) Livro de Transferência de Ações Nominativas, 
de ordem número 01, autenticado em 25.02.2016 sob o número 7535; e (II) Livro de Registro de Ações Nominativas, 
de ordem número 01, autenticado em 25.02.2016 sob o nº 7536. Diretoria. São Paulo, 21.10.2020.

VALOVANJI INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF nº 17.718.542/0001-05
AVISO DE EXTRAVIO DE LIVROS SOCIETÁRIOS - Valovanji Investimentos e Participações S.A., inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 17.718.542/0001-05, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Coronel 
Irlandino Sandoval, nº 121, Sala 04, Bairro Jardim Paulistano, CEP 01457-010 e com seus atos constitutivos arquivados 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35.300.450.884, comunica à praça e ao mercado 
em geral para diversos fins o extravio dos seguintes Livros Societários: (I) Livro de Presença de Acionistas, de ordem 
número 01, autenticado em 11.07.2016 sob o nº 235827; (II) Livro de Transferência de Ações Nominativas, de ordem 
número 01, autenticado em 11.07.2016 sob o número 235824; e (II) Livro de Registro de Ações Nominativas, de 
ordem número 01, autenticado em 11.07.2016 sob o nº 235826. Diretoria. São Paulo, 21.10.2020.

3L DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS S.A.
CNPJ/MF nº 15.210.878/0001-29

AVISO DE EXTRAVIO DE LIVROS SOCIETÁRIOS - 3L Desenvolvimento de Projetos Ambientais S.A., inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 15.210.878/0001-29, com sede na Cidade de Capela do Alto, Estado de São Paulo, à Estrada Municipal 
Avelino Guilherme Menck, nº 20, Bairro Cercadinho, CEP 18195-000 e com seus atos constitutivos arquivados na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35.300.515.269, comunica à praça e ao mercado em geral para 
diversos fins o extravio dos seguintes Livros Societários: (I) Livro de Presença dos Acionistas, de ordem número 01, 
autenticado em 06.06.2018 sob o nº 316962; (II) Livro de Transferência de Ações Nominativas, de ordem número 01, 
autenticado em 14.06.2018 sob o nº 317747; (III) Livro de Registro de Ações Nominativas, de ordem número 01, 
autenticado em 06.06.2018 sob o nº 316960; (IV) Livro de Registro de Atas das Assembleias Gerais, de ordem número 01, 
autenticado em 06.06.2018 sob o nº 316966; (V) Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria, de ordem número 
01, autenticado em 06.06.2018 sob o número 316964; (VI) Livro de Registro de Atas das Reuniões do Conselho de 
Administração, de ordem número 1, autenticado em 06.06.2018 sob o número 316965. Diretoria. São Paulo, 20.10.2020
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BREOF S.A.
CNPJ/ME Nº 10.212.757/0001-00 - NIRE 35.300.359.143

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: No dia 01/02/2020, às 18h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença de acionistas
titulares da totalidade das ações de emissão da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restaram unanimemente aprovadas pelas acionistas, sem
ressalvas: (i) a proposta de incorporação da sociedade empresária limitada PSB Participações Ltda., com sede na cidade de São Paulo/SP, na Rua Funchal, nº 418,
27º andar, sala 32, CEP 04551-060, CNPJ/ME nº 33.419.111/0001-96 e com seu ato constitutivo arquivado na JUCESP sob o NIRE 35.231.584.961 (“Incorporada”),
por esta Companhia; (ii) o Protocolo e Justificação de Incorporação firmado nesta data, entre as administrações da Companhia e da PSB Participações Ltda.
(“Protocolo”), que regula referida Incorporação; (iii) a ratificação da nomeação da empresa especializada Verticore Consultoria Controlling & Accounting S/S,
com sede cidade de São Paulo/SP, na Avenida Cardoso de Melo, nº 1460, Vila Olímpia, CEP 04548-005, inscrita no Conselho Regional de Contabilidade de São
Paulo sob nº 2SP028279/O-0 e CNPJ/ME nº 13.627.512/0001-24, indicada no Protocolo, previamente contratada para proceder à avaliação e emissão do “Laudo
de Avaliação” a valor contábil, do acervo líquido da Incorporada a ser incorporado pela Companhia; (iv)  o Laudo de Avaliação, elaborado pela empresa
especializada acima referida, que procedeu à avaliação do patrimônio líquido da Incorporada e apurou o valor de R$ 655.724,00; (v) em razão da Incorporação
aprovada, o aumento do capital social da Companhia, em montante equivalente ao valor contábil do patrimônio líquido da Incorporada, conforme indicado
no Protocolo, passando o capital social da Companhia de R$ 3.605.744,00 para R$ 4.261.468,00 com um aumento efetivo, portanto, de R$ 655.724,00 mediante
a emissão de 655.724 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, sendo 360.648 ações pela acionista
Paulista 2 LLC, 157.374 ações pela acionista Paulista 3 LLC e 137.702 ações pela acionista Project Acqua LLC. (v.i) a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia que, passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social é de R$ 4.261.468,00 dividido em 4.261.468 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal.”; (vi) em virtude da aprovação da Incorporação, a extinção da Incorporada, que será sucedida por esta Companhia em todos
os seus bens, direitos e obrigações, conforme disposto no artigo 227 da Lei nº 6.404/76; e (vii) a autorização aos administradores da Companhia a tomarem 
todas as medidas necessárias à efetivação da Incorporação, inclusive providenciar a baixa e o cancelamento dos registros da Incorporada na Junta Comercial
do Estado de São Paulo - JUCESP, Secretaria da Receita Federal do Brasil e em todas as demais repartições e órgãos públicos competentes. A presente ata é
publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente e Sérgio Lemos de Magalhães - Secretário.
Acionistas: Paulista 3 LLC., p.p. Vitor Rangel Botelho, Paulista 2 LLC., p.p. Rodrigo Lacombe Abbud e Project Acqua LLC., p.p. Rodrigo Lacombe Abbud.
JUCESP nº 354.720/20-0 de 01/09/2020. Gisela Simiema Ceschin. Secretária Geral. 

BREOF S.A.
CNPJ/ME nº 10.212.757/0001-00 - NIRE 35.300.359.143

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: Em 01/03/2020, às 17h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença de acionistas 
titulares da totalidade das ações de emissão da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restaram unanimemente aprovadas pelas acionistas, sem 
ressalvas: (i) a proposta de incorporação da Breof Residencial Ltda., com sede na cidade de São Paulo/SP, na Rua Funchal, 418, 27º andar, sala 20, Vila 
Olimpia, CEP 04551-060, CNPJ/ME nº 10.511.854/0001-96 e com seu ato constitutivo arquivado na JUCESP sob o NIRE 35.222.911.939 (“Incorporada”), 
por esta Companhia; (ii) o Protocolo e Justificação de Incorporação firmado nesta data, entre as administrações da Companhia e da Breof Residencial 
Ltda. (“Protocolo”), que regula referida Incorporação. (iii) a ratificação da nomeação da empresa especializada Verticore Consultoria Controlling 
& Accounting S/S, com sede cidade de São Paulo/SP, na Avenida Cardoso de Melo, nº 1460, Vila Olímpia, CEP 04548-005, inscrita no Conselho Regional 
de Contabilidade de São Paulo nº 2SP028279 e CNPJ/ME nº 13.627.512/0001-24, indicada no Protocolo, previamente contratada para proceder à avaliação 
e emissão do “Laudo de Avaliação” a valor contábil, do acervo líquido a ser incorporado pela Companhia; (iv) o Laudo de Avaliação elaborado pela 
empresa especializada acima referida, que procedeu à avaliação do patrimônio líquido da Incorporada e apurou o valor de R$ 8.571.368,00; (v) em razão 
da Incorporação aprovada, o aumento do capital social da Companhia, em montante equivalente ao valor contábil do patrimônio líquido da Incorporada, 
conforme indicado no Protocolo, passando o capital social da Companhia de R$ 4.261.468,00 para R$ 12.832.836,00 com um aumento efetivo de 
R$ 8.571.368,00 mediante a emissão de 8.571.368 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas pelas 
acionistas, sendo 1.186.277 ações pela acionista Paulista 2 LLC, 6.375.384 ações pela acionista Paulista 3 LLC e 1.009.707 ações pela acionista
Project Acqua LLC; (v.i) a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. 
O capital social é de R$ 12.832.836,00 dividido em 12.832.836 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” (vi) em virtude da aprovação da 
Incorporação, a extinção da Incorporada, que será sucedida por esta Companhia em todos os seus bens, direitos e obrigações, conforme disposto no 
artigo 227 da Lei nº 6.404/76; e (vii) a autorização aos administradores da Companhia a tomarem todas as medidas necessárias à efetivação da Incorporação,
inclusive providenciar a baixa e o cancelamento dos registros da Incorporada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, Secretaria da Receita 
Federal do Brasil e em todas as demais repartições e órgãos públicos competentes. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. 
Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente e Kenneth Aron Wainer - Secretário. Acionistas: Paulista 3 LLC, p.p. Vitor Rangel Botelho, 
Paulista 2 LLC, p.p. Kenneth Aron Wainer e Project Acqua LLC, p.p. Rodrigo Lacombe Abbud. JUCESP n° 364.329/20-8 de 11/09/2020. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral. 

CBLA Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/ME n° 15.308.280/0001-77 - NIRE 35.300.444.868

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: No dia 03/08/2020, às 10h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença de acionistas
representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restou aprovada pela unanimidade dos presentes, a distribuição às
acionistas de parte dos lucros acumulados da Companhia, verificados no balancete levantado em 31/05/2020, no valor total de R$ 13.332.000,00 de forma
proporcional às respectivas participações no capital social. Diante da deliberação aprovada, ficaram os diretores da Companhia autorizados a tomar as
providências necessárias para a entrega dos valores às acionistas. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo
Lacombe Abbud - Presidente e Kenneth Aron Wainer - Secretário Acionistas: Breof Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia, p. VBI Real
Estate Gestão de Carteiras Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer e Breof Partners Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer.
JUCESP n° 346.416/20-6 de 28/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CBLA Empreendimento Imobiliário S.A.
CNPJ/ME nº 15.308.280/0001-77 - NIRE 35.300.444.868

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: No dia 31/08/2020, às 10h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença do acionista
representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restaram unanimemente aprovadas pelo único acionista, sem ressalvas:
(i) a dissolução da Companhia, por não mais interessar ao único acionista a sua continuidade; (ii) a não instalação do Conselho Fiscal; (iii) a aprovação do balanço
patrimonial de extinção da Companhia, de 31/12/2020, em que verificou-se: (a) ativos de R$ 248.531.202,00; e (b) passivos de R$ 679.591,00 e patrimônio líquido
de R$ 247.851.611,00; (iv) a versão, ao único acionista da Companhia, (a) dos ativos disponíveis, compostos pelo caixa e equivalente de caixa, estoques de imóveis
a comercializar e valores a receber de partes relacionadas; e (b) dos passivos, compostos pelas contingências e manutenção pós-obra; (v) a extinção da Companhia,
permanecendo, seu único acionista, integralmente responsável por eventuais ativos e passivos supervenientes; e (vi) a indicação do Sr. Sérgio Lemos de 
Magalhães, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 43.864.159 SSP/SP e CPF/ME nº 224.618.888-17, domiciliado na cidade de São Paulo/SP, na Rua
Funchal, 418, 27º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, como responsável pela guarda e conservação dos livros e documentos societários, contábeis e fiscais da
Companhia, o qual, estando presente, declarou aceitar à nomeação e os encargos que lhe foram conferidos. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos
termos da lei. Assinaturas: Mesa: Kenneth Aron Wainer - Presidente e Sérgio Lemos de Magalhães - Secretário. Acionistas: Fundo de Investimento
Imobiliário - VBI Prime Properties, p. BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, p. Rodrigo Natividade Cruz Ferrari e Fernanda Muller Miranda. Responsável
pela Guarda dos Livros: Sérgio Lemos de Magalhães. JUCESP n° 381.636/20-3 de 18/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Breof Empreendimentos Residenciais III S.A.
CNPJ/ME nº 22.669.395/0001-52 - NIRE 35.300.492.374

Ata de Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: No dia 21/05/2020, às 8h30min, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em 
razão da presença de acionistas titulares da totalidade das ações de emissão da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações:
Aprovaram, sem ressalvas: (i) as demonstrações financeiras apresentadas pela Administração da Companhia, compostas pelo 
balanço patrimonial e pela demonstração do resultado econômico do exercício social encerrado em 31/12/2019; e (ii) restou 
prejudicada a matéria do item “ii” da Ordem do Dia, tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no referido exercício social. 
A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente e 
Kenneth Aron Wainer - Secretário. Acionistas: BREOF III - Fundo de Investimento em Participações, p. VBI Real Estate Gestão 
de Carteiras Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer e BREOF Partners Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e 
Kenneth Aron Wainer. JUCESP nº 354.331/20-6 de 01/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Breof S.A.
CNPJ/ME n° 10.212.757/0001-00 - NIRE 35.300.359.143

Ata de Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: No dia 20/05/2020, às 8h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença de acionistas titulares 
da totalidade das ações de emissão da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Aprovaram, sem ressalvas: (i) as demonstrações financeiras apresentadas pela 
Administração da Companhia, compostas pelo balanço patrimonial e pela demonstração do resultado econômico do exercício social encerrado em 31/12/2019; 
(ii) a destinação do lucro do exercício, no valor de R$ 397.974,99 para a conta de prejuízos acumulados; e (iii) a reeleição dos atuais membros do Conselho de
Administração, Srs. Sérgio Lemos de Magalhães, brasileiro, solteiro, administrador, RG nº 43.864.159 SSP/SP e CPF/MF nº 224.618.888-17, designado Presidente do 
Conselho de Administração; Alexandre Segateli Bolsoni, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 26.383.000-7 SSP/SP e CPF/MF nº 270.410.918-48, e Vitor Rangel
Botelho Martins, casado, engenheiro, RG nº 11024807 SSP/MG e CPF/MF nº 041.040.466-71, todos domiciliados na cidade de São Paulo/SP, na Rua Funchal, nº 418, 
27º andar, CEP 04551-060, com mandato de 01 ano, contado da presente data, podendo ser destituídos a qualquer tempo. a. Os membros do Conselho de
Administração, reeleitos, tomaram posse mediante a assinatura dos respectivos termos, lavrados em livro próprio, e declararam que não estão impedidos de exercer 
os respectivos cargos. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente e Kenneth Aron
Wainer - Secretário. Acionistas: Paulista 2 LLC., p. p. Rodrigo Lacombe Abbud, Paulista 3 LLC., p. p. Vitor Rangel Botelho Martins e Project Acqua LLC., p. p. Kenneth 
Aron Wainer. Membros do Conselho de Administração reeleitos: Sérgio Lemos de Magalhães, Alexandre Segateli Bolsoni e Vitor Rangel Botelho Martins. 
JUCESP n° 354.660/20-2 de 01/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CBLA Empreendimento Imobiliário S.A.
CNPJ/ME nº 15.308.280/0001-77 - NIRE 35.300.444.868

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: No dia 14/05/2020, às 10h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença de acionistas
representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restou aprovada pela unanimidade dos presentes, a distribuição às
acionistas de parte dos lucros acumulados da Companhia, verificados no balancete levantado em 31/03/2020, no valor total de R$ 5.000.000,00 de forma
proporcional às respectivas participações na Companhia. Diante da deliberação aprovada, ficaram os diretores da Companhia autorizados a tomar as providências
necessárias para a entrega dos valores às acionistas. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud 
- Presidente e Kenneth Aron Wainer - Secretário. Acionistas: Breof Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia, p. VBI Real Estate 
Gestão de Carteiras Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer e Breof Partners Ltda. p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer. 
JUCESP n° 305.713/20-6 de 17/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CBLA Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/ME n° 15.308.280/0001-77 - NIRE 35.300.444.868

Ata de Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: No dia 15/08/2020, às 9h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença de acionistas
titulares da totalidade das ações de emissão da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Aprovaram, sem ressalvas: (i) as demonstrações financeiras
apresentadas pela Administração da Companhia, compostas pelo balanço patrimonial e pela demonstração do resultado econômico do exercício social
encerrado em 31/12/2019; e (ii) do lucro líquido do exercício: (a) a destinação de 5% para a constituição da reserva legal; (b) a ratificação da antecipação de parte
dos lucros aos acionistas, no valor de R$ 5.000.000,00 pagos de forma proporcional às respectivas participações, conforme deliberado na Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 14/05/2020; e (c) a distribuição aos acionistas, do saldo lucro do exercício, no valor de 14.863.147,63 de forma proporcional às 
respectivas participações. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Sérgio Lemos de Magalhães - Presidente e
Kenneth Aron Wainer - Secretário. Acionistas: Breof Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia, p. VBI Real Estate Gestão de Carteiras
Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer e Breof Partners Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer. JUCESP nº 361.864/20-6
de 09/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

CBLA Empreendimento Imobiliário S.A.
CNPJ/ME nº 15.308.280/0001-77 - NIRE 35.300.444.868

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: No dia 28/08/2020, às 10h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença de acionistas
representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restou aprovada pela unanimidade dos presentes, a retificação da
deliberação tomada na Assembleia Geral Extraordinária celebrada em 03/08/2020, uma vez que constou na Ata da referida Assembleia a distribuição às
acionistas, de forma proporcional às respectivas participações, de parte dos lucros acumulados da Companhia, verificados no balancete levantado em
31/05/2020, no valor de R$ 13.332.000,00 quando na realidade deveria ter constado o valor de R$ 8.612.552,00. Dessa forma, fica deliberado que o acionista
BREOF Fundo de Investimentos em Participações - Multiestratégia deverá restituir à Sociedade o valor de R$ 4.719.448,00. Os administradores da Companhia
ficaram autorizados a tomar as providências necessárias à efetivação da deliberação tomada. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei.
Assinaturas: Mesa: Sérgio Lemos de Magalhães - Presidente e Kenneth Aron Wainer - Secretário. Acionistas: BREOF Fundo de Investimento em
Participações - Multiestratégia, p. VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer e BREOF Partners Ltda.
p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer. JUCESP nº 363.100/20-9 de 10/09/2020 - Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

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 admitirá defesa 
ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Os autos permanecerão 
disponíveis na internet durante 1 (um) mês. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de outubro de 2020. 

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. 

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

A.Y.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF 19.760.405/0001-56 - NIRE 
35.300.462.751- EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
- Realizada em 30 de Abril de 2020. Arquivada na JUCESP sob nº 254.048/20-1 em 13/07/2020.  
A única acionista da Sociedade tomou as seguintes deliberações: ORDINÁRIA: (I) aprovar sem 
restrições as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019, o qual apresentou prejuízo no valor de R$ 4.182.387,75;  
(II) aprovar que, em decorrência do prejuízo do exercício, não haverá distribuição de dividendo 
mínimo obrigatório; (III) aprovar a reeleição com mandato de 1 (um) ano, até a data da realização da 
Assembleia Geral Ordinária de 2021: (i) Roberto Navarro Evangelista, brasileiro, casado, contador, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 945.531.658-72, portador da Cédula de identidade RG nº 
9.735.656-6-SSP-SP; (ii) Fernando Luiz Aguiar Filho, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no  
CPF/MF nº 306.391.208-57, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.900.104-0-SSP/SP; e  
(iii) Nelson Tambelini Junior, brasileiro, separado judicialmente, advogado, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 075.299.718-16, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.975.205-0-SSP-SP, todos 
domiciliados em São Paulo, Capital, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, 30º andar, 
Torre Norte, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907; (IV) Os Administradores da Companhia exercerão 
suas funções independentemente de remuneração. As declarações de desimpedimento dos 
Diretores reeleitos estão arquivadas na sede da Companhia. EXTRAORDINÁRIA: (v) aprovar o 
aumento do capital social da Companhia no valor total de R$ 48.300.000,00, sem emissão de novas 
ações, mediante a utilização de saldo da conta de adiantamento para futuro aumento de capital, 
integralizado totalmente pela única acionista, Mover Participações S.A., passando o capital social de 
R$ 1.371.299.088,02  para R$ 1.419.599.088,02; (vi) aprovar, em decorrência do aumento do capital 
social da Companhia, a alteração da redação do Artigo 5º do Estatuto Social que passa a vigorar 
com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital social totalmente subscrito e integralizado, em 
moeda corrente nacional, é de R$ 1.419.599.088,02, representado por 917.955.796 ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal.” Os demais artigos do Estatuto Social permanecem inalterados.  
(VII) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme Anexo I, parte integrante 
desta ata, que será levada a registro, dispensada sua publicação. 



Bolsonaro inaugura linha de luz
do acelerador de partículas Sirius
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O presidente Jair Bolsonaro
participou, na quarta-feira (21),
da solenidade de abertura da pri-
meira linha de luz do projeto Si-
rius, no Centro Nacional de Pes-
quisa em Energia e Materiais
(CNPEM), em Campinas (SP).
Vinculado ao Laboratório Naci-
onal de Luz Síncrotron (LNLS),
do CNPEM, o Sirius é um ace-
lerador de partículas de quarta
geração, e está entre os dois
mais modernos do planeta. 

Maior projeto científico em
desenvolvimento no Brasil, o
Sirius tem a função de gerar um
tipo especial de luz, a luz sincro-
ton, de amplo espectro e altíssi-
ma intensidade, que ajuda reve-
lar estruturas de diversos tipos
de partículas, orgânicas e inor-
gânicas, podendo ser usada em
múltiplas aplicações científicas,
como medicina, biologia, agri-
cultura, entre outras.

A linha de luz Manacá, inau-
gurada oficialmente durante a
cerimônia, é a primeira estação
de pesquisa em uso no Sirius,
mas já vem sendo usada em ca-
ráter emergencial desde julho,
para apoiar pesquisas relaciona-
das à covid-19.

“Falta-nos palavras para de-
finir essa obra, mas ela materia-
liza para todos nós o futuro. Isso
bem demonstra a capacidade do

homem, em especial do enge-
nheiro, do pesquisador, do cien-
tista brasileiro”, afirmou Bolso-
naro em um breve discurso.

A nova estação do Sirius está
equipada com instrumentos que
permitem revelar estruturas tri-
dimensionais de proteínas e en-
zimas humanas e patógenos com
resoluções que não podem ser
obtidas em equipamentos con-
vencionais. Uma das técnicas
disponíveis permite revelar a
posição de cada um dos átomos
que compõem uma determinada
proteína estudada, suas funções
e interações com outras molé-
culas, que podem ser usadas
como princípios ativos de novos
medicamentos.

Até o momento, a Manacá

recebe excepcionalmente pro-
postas relacionadas à covid-19,
uma resposta emergencial à pan-
demia. A intenção é receber pro-
postas de outros objetos de estu-
do na sequência da cerimônia que
marca o início das pesquisas ci-
entíficas na linha de luz Manacá.

Laboratórios
Além do LNLS, o CNPEM

concentra outros três laborató-
rios de referência mundial e
abertos à comunidade científica
e empresarial: o Laboratório
Nacional de Biociências (LN-
Bio), que desenvolve pesquisas
com foco em biotecnologia e
fármacos; o Laboratório Nacio-
nal de Biorrenováveis (LNBR),
que pesquisa soluções biotec-

nológicas para o desenvolvi-
mento sustentável de biocom-
bustíveis avançados, bioquími-
cos e biomateriais, empregando
a biomassa e a biodiversidade
brasileira; e o Laboratório Na-
cional de Nanotecnologia (LN-
Nano), que realiza pesquisas
com materiais avançados, com
grande potencial econômico
para o país.

“Esse centro, com a ajuda de
tantas outras organizações, con-
segue colocar o Brasil na ponta,
em termos de aceleradores de
partículas. Junto com outros la-
boratórios, de biorenováveis,
nanotecnologia, biociências,
esse centro realmente é capaz de
levantar o Brasil em biotecno-
logia e transformar essa região
em polo de biotecnologia”, des-
tacou o ministro da Ciência, Tec-
nologia e Inovações, Marcos
Pontes, durante a cerimônia.

“Estamos conversando so-
bre, quem sabe no entorno des-
sa região, termos o Vale do Silí-
cio da Biotecnologia. Os dife-
renciais que o Brasil têm, que
vão permitir que ele se posicio-
ne no mundo de uma maneira di-
ferenciada, são a sua biodiversi-
dade, os seus biomateriais”, afir-
mou  Antônio José Roque da Sil-
va, diretor-geral do CPEM.
(Agencia Brasil)

CNJ institui política de
prevenção e enfrentamento

ao assédio
O Conselho Nacional de

Justiça (CNJ) aprovou resolu-
ção que institui em todos os
tribunais do país a Política de
Prevenção e Enfrentamento do
Assédio Moral, do Assédio
Sexual e da Discriminação.
Pela norma, os tribunais deve-
rão criar comitês com a parti-
cipação de magistrados e ser-
vidores para coibir a prática
desse tipo de conduta.

Pela resolução, os comitês
deverão adotar políticas de pre-
venção ao assédio moral e se-
xual nas dependências dos tri-
bunais, além de fiscalizar o
cumprimento das medidas. Tam-
bém será de responsabilidade

dos comitês receber ocorrên-
cias de eventuais retaliações
após as denúncias que forem
feitas, estabelecer medidas de
proteção e orientação aos ser-
vidores, magistrados, estagiári-
os e prestadores de serviço.

De acordo com o presiden-
te do CNJ e do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ministro
Luiz Fux, a resolução tem ob-
jetivo de superar essas formas
de discriminação. “É um mo-
mento de afirmação do CNJ
frente a novas perspectivas de
problemas que estão no âmbi-
to do Judiciário, como assédio
moral, sexual e a discrimina-
ção”. (Agencia Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro
afirmou na quarta-feira, (21) que
o governo federal não comprará
a vacina CoronaVac, que está sen-
do desenvolvida pela farmacêu-
tica chinesa Sinovac em parce-
ria com o Instituto Butantan. De
acordo com ele, antes de ser dis-
ponibilizada para a população, a
vacina deverá ser “comprovada
cientificamente” pelo Ministé-
rio da Saúde e certificada pela
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).

“O povo brasileiro não será
cobaia de ninguém. Não se jus-
tifica um bilionário aporte finan-
ceiro num medicamento que se-
quer ultrapassou sua fase de tes-
tagem”, escreveu Bolsonaro em
publicação nas redes sociais.

Na quarta-feira, (21), após
reunião virtual com governado-
res, o ministro da Saúde, Eduar-
do Pazuello, assinou um proto-
colo de intenções para adquirir
46 milhões de doses da Coro-
naVac, com o objetivo de ampli-
ar a oferta de vacinação para os
brasileiros. 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.

Segundo o ministério, o pro-
cesso de aquisição ocorreria
somente após o imunizante ser
aprovado e obter o registro jun-
to à Anvisa. Para auxiliar na pro-
dução da vacina, a pasta já havia
anunciado o investimento de R$
80 milhões para ampliação da
estrutura do Butantan.

A CoronaVac já está na Fase
3 de testes em humanos e, se-
gundo Instituto Butantan, ela é
uma vacina segura, ou seja, não
apresenta efeitos colaterais gra-
ves. Ao todo, os testes serão re-
alizados em 13 mil voluntários
e a expectativa é que sejam fina-
lizados até dezembro.

Caso a última etapa de tes-
tes comprove a eficácia da vaci-
na, ou seja, comprove que ela

Governo federal não
comprará vacina

CoronaVac,
 diz Presidente

realmente protege contra o novo
coronavírus, o acordo entre a
Sinovac e o Butantan prevê a
transferência de tecnologia para
produção do imunizante no Bra-
sil. A CoronaVac prevê a admi-
nistração de duas doses por pes-
soa.

Ministério da Saúde
Já em pronunciamento na

manhã de quarta-feira, o secre-
tário executivo do Ministério da
Saúde, Elcio Franco, informou
que “houve uma interpretação
equivocada da fala do ministro
da Saúde” e não houve qualquer
compromisso com o governo do
estado de São Paulo no sentido
de aquisição de vacina contra a
covid-19. “Tratou-se de um pro-
tocolo de intenção entre o Mi-
nistério da Saúde e o Instituto
Butantan, sem caráter vinculan-
te, por se tratar de um grande
parceiro do Ministério da Saú-
de na produção de vacinas para
o Programa Nacional de Imuni-
zações [PNI].”

Franco esclareceu que é
“mais uma inciativa para tentar
proporcionar vacina segura e efi-
caz para a nossa população, nes-
te caso como uma vacina brasi-
leira” e se estiver disponível an-
tes da vacina da AztraZeneca/
Oxford ou da Covax. “Não há in-
tenção de compra de vacinas chi-
nesas”, ressaltou.

O secretário reforçou que
qualquer vacina depende de aná-
lise técnica e aprovação da An-
visa, pela Câmara de Regulação
do Mercado de Medicamentos
(CMED) e pela Comissão Na-
cional de Incorporação de
Tecnologias (Conitec) do Sis-
tema Único de Saúde (SUS).
Franco reafirmou que quando
qualquer vacina estiver dispo-
nível, certificada pela Anvisa
e adquirida pelo Ministério da
Saúde, ela será oferecida aos
brasileiros por meio do PNI e,
“no que depender desta pasta,
não será obrigatória”. (Agen-
cia Brasil)

Faturamento do setor de turismo no
Brasil tem redução de 33,6% em 2020

O faturamento do setor de
turismo no Brasil foi de R$ 70,4
bilhões no acumulado de janei-
ro a agosto de 2020, resultado
que representa uma redução de
33,6% em comparação a igual
período de 2019. O levanta-
mento, divulgado  na quarta-
feira (21), é da Fecomercio-
SP, baseado em dados do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE).
No período analisado, o re-

sultado negativo do setor foi
puxado principalmente pela que-
da nas viagens aéreas (retração
de 68,8%) e pelos serviços de
hospedagem e alimentação (di-
minuição de 43,2%). Atividades
culturais, recreativas e esporti-
vas também apresentaram redu-
ção relevante, de 33,3%, de ja-

neiro a agosto de 2020.
“Apesar dos resultados, o

setor tem motivos para ficar
mais otimista com os próximos
meses: além da saída gradativa
do isolamento, como se viu nos
feriados nacionais de setembro
e outubro, muitas operadoras de
turismo brasileiras já têm paco-
tes fechados para o primeiro se-
mestre de 2021”, destacou a

Fecomercio-SP.
A entidade ressaltou, no en-

tanto, que os empresários do
setor devem ser transparentes
com seus clientes sobre as con-
dições das viagens, informando
as condições das operações de
restaurantes, comércio e servi-
ços, assim como sobre a estru-
tura médica disponível em cada
destino.  (Agencia Brasil)

Governo do Parana estimula indústria,
comércio e serviços nos municípios

O estímulo à produção local,
com a implantação de infraes-
trutura para receber empresas
e apoiar a comercialização, é
uma das linhas de ação da Se-
cretaria de Estado do Desen-
volvimento Urbano e  de
Obras Públicas (SEDU).

Desde janeiro de 2019, a
secretaria aprovou a liberação
de R$ 35.752.760,34 para a
construção de 60 unidades de
Barracões Industriais, Barra-
cões Comerciais e Centros

de Eventos em 49 municípi-
os de todas as regiões do Es-
tado.

Para  o  secre tár io  João
Carlos Ortega, estimular em-
presas significa fortalecer as
economias locais, a geração
de mais emprego e renda,
além de criar atrativos para
manter os jovens nos municí-
pios. Os projetos foram via-
bilizados com recursos do
Tesouro do Estado e por ope-
rações de crédito, além de

contrapartidas municipais.
As unidades abrigam pe-

quenas empresas, como mar-
cenarias e oficinas, e se tor-
nam em vetores para o desen-
volvimento, com a criação de
postos de trabalho e o supri-
mento dos mercados local e
de municípios próximos.

O maior movimento finan-
ceiro por empresas representa,
ainda, o aumento na arrecadação
dos municípios e o consequen-
te crescimento dos investimen-

tos públicos.
Nas cidades onde a indústria

manufatureira já está consolida-
da, essas edificações podem ser
direcionadas para a promoção de
eventos comerciais, como fei-
ras e exposições, que estimulam
diretamente o desempenho das
empresas participantes e, indire-
tamente, as empresas do comér-
cio e prestadoras de serviços
instaladas no município, como
restaurantes, hotéis e transpor-
tadoras. (AENPR)

Pandemia pode reduzir oferta de
vagas temporárias no natal, diz CNC
A crise provocada pela pan-

demia da covid-19 pode fazer
com que a oferta de vagas tem-
porárias no comércio para o pe-
ríodo das festas de natal e fim
de ano seja menor desde 2015,
estima a Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo (CNC).

Segundo a CNC, neste fim
de ano, o comércio deverá con-
tratar 70,7 mil trabalhadores
temporários para atender ao au-
mento sazonal das vendas. O nú-
mero é 19,7% menor do que o
registrado em 2019 (88 mil). O
natal é a principal data comemo-
rativa do varejo e deve movimen-
tar R$ 37,5 bilhões em 2020.

O presidente da CNC, José
Roberto Tadros, disse que, mes-
mo impulsionado pelo e-com-
merce (comércio eletrônico), o

varejo ainda sente os efeitos das
condições de consumo em meio
à pandemia. Ele destacou que a
intensificação das ações de ven-
da on line tem ajudado na recu-
peração gradual do varejo nos
últimos meses e também será
um dos impulsionadores das
vendas para o natal. “Porém, ape-
sar de o comércio eletrônico ter
crescido bastante, as vendas em
shopping centers vêm registran-
do retração, e isso  impacta di-
retamente no número de tempo-
rários contratados, em especial
os vendedores.”

As lojas de roupas e calça-
dos, que historicamente respon-
dem pela maior parte dos empre-
gos temporários neste período
do ano, deverão ofertar 30,7 mil
vagas em 2020. Segundo o eco-
nomista Fabio Bentes, responsá-

vel pelo estudo da CNC, o total
equivale a pouco mais da meta-
de dos 59,2 mil postos de traba-
lho criados em 2019.

“Esse ramo do varejo vem
apresentando mais dificuldades
para recuperar o nível de vendas
anterior ao início do surto de
covid-19”, disse Bentes. Soma-
dos ao ramo de vestuário, as lo-
jas de artigos de uso pessoal e
doméstico (13,7 mil) e os hiper-
mercados  e supermercados
(13,4 mil) deverão responder
por quase 82% das vagas ofere-
cidas pelo varejo no Natal.

A CNC estimou em  R$
1.319 o salário médio de admis-
são para as vagas temporárias no
natal, 4,6% acima da remunera-
ção para esse tipo de emprego
no ano passado. Os maiores sa-
lários são esperados nas lojas

especializadas em produtos de
informática e comunicação (R$
1.618) e de artigos farmacêuti-
cos, perfumaria e cosméticos
(R$ 1.602). Tais segmentos,
contudo, deverão responder por
apenas 7% das vagas.

Fábio Bentes ressaltou que a
taxa de efetivação dos temporá-
rios após as festas de natal e fim
de ano deverá ser a menor dos
últimos quatro anos. Segundo
o economista, a queda é expli-
cada pela incerteza quanto à ca-
pacidade da economia e do
consumo de sustentar o ritmo
de recuperação nos próximos
meses. “É um cenário distinto
daquele observado até 2014,
quando, em média, 30% dos
trabalhadores contratados cos-
tumavam ser efetivados.”
(Agencia Brasil)

Governo prorroga uso da
Força Nacional em Roraima

O Ministério da Justiça e
Segurança Pública (MJSP) deci-
diu prorrogar por mais 180 dias
o emprego da Força Nacional de
Segurança Pública, em Boa Vis-
ta, no estado de Roraima.

A portaria dilatando o prazo
foi publicada na quarta-feira
(21) no Diário Oficial da União
(DOU), mas começou a valer  na
ultima terça-feira (20). A força

vai permanecer no estado até 17
de abril de 2021.

Segundo a portaria, o efetivo
vai trabalhar em “apoio aos órgãos
de segurança pública do estado de
Roraima, para atuar nas ativida-
des e nos serviços imprescindí-
veis à preservação da ordem pú-
blica e da incolumidade das pes-
soas e do patrimônio, em caráter
episódico e planejado”.

O contingente a ser disponibi-
lizado obedecerá ao planejamento
definido pela Secretaria Nacional
de Segurança Pública, vinculada ao
Ministério da Justiça.

A operação da Força Nacional
terá o apoio logístico do governo
de Roraima, que também ficará
responsável pela infraestrutura
necessária à atuação das tropas.

Ainda de acordo com a por-

taria, o prazo do apoio prestado
pela Força Nacional de Seguran-
ça Pública poderá ser prorroga-
do, “se necessário”.

A Força Nacional atua em
Boa Vista desde agosto de 2018,
quando um grupo de 60 agentes
chegou ao estado para reforçar
e fiscalizar a segurança em Pa-
caraima, na fronteira com a
Venezuela.(Agencia Brasil)


