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Cientistas da UFRJ dizem que
reabertura de escolas é imprescindível

Dívida bruta do governo deverá
encerrar o ano em 96% do PIB
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Banco Mundial aprova empréstimo
de US$ 1 bi para ampliar Bolsa Família
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O Banco Mundial aprovou
um empréstimo de US$ 1 bi-
lhão (R$ 5,73 bilhões no câm-
bio atual) para reforçar a expan-
são do Bolsa Família, informou
na sexta-feira (30) a instituição
financeira. A medida integra o
projeto do banco multilateral
para preservar a renda da po-
pulação mais afetada pela
pandemia de covid-19.

Em nota, o Banco Mundial
informou que o dinheiro deve-
rá beneficiar pelo menos 1,2
milhão de novas famílias no
programa, resultando em 3 mi-
lhões de pessoas a mais atendi-
das. O banco informou que,
desse total, 990 mil são crian-
ças e jovens e 7 mil, indígenas.

De acordo com a institui-
ção financeira, cerca de 13 mi-
lhões de famílias estavam ca-
dastradas no Bolsa Família an-

tes do início da pandemia. O
empréstimo ampliaria o públi-
co atendido para 14,2 milhões
de famílias.

Em abril, o Banco Mundial
tinha anunciado que poria US$
160 bilhões à disposição para
ajudar mais de 100 países a
enfrentar a crise econômica
causada pela pandemia do
novo coronavírus . O dinheiro
seria emprestado ao longo de
15 meses.

Segundo a instituição finan-
ceira, o programa emergencial
do banco é baseado em três
pilares: proteger os mais pobres
e vulneráveis; apoiar os negó-
cios e salvar empregos; e aju-
dar os países em desenvolvi-
mento a implementar medidas
emergenciais de saúde e forta-
lecer a resiliência
econômica.(Agencia Brasil)

Dez capitais apresentam
sinais de crescimento de

covid-19, diz Fiocruz
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Esporte

Sertões: Denísio Casarini e Rodrigo
Varela dominam prólogo dos UTVs
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Rodrigo Varela/Gunnar Dums

Usando o modelo Can-Am
Maverick X3 Turbo, as duplas
Denísio Casarini/Ivo Mayer e
Rodrigo Varela/Gunnar Dums
cravaram as melhores voltas
durante o prólogo da 28ª edi-
ção do Rally dos Sertões, re-
alizado nesta sexta-feira (30)
na fazenda que abriga o Autó-
dromo Velocitta, em Mogi
Guaçu, interior de São Paulo.
Casarini/Mayer registraram o
tempo de 4min14, ficando
com o melhor tempo do dia,
sendo secundados por Varela/
Dums, que fizeram 4min16. O
irmão e parceiro de Rodrigo
na equipe Can-Am Monster
Energy, Gabriel Varela, con-

tou com a navegação Eduardo
Shiga para cravar o terceiro tem-
po. Ao todo, 56 UTVs partici-
param do prólogo.

Capotagem – O circuito
montado na fazenda tem 4.730m
em um percurso sinuoso e de
piso mesclando terra pura e cas-
calho. Sem área de escape, o tra-
jeto foi palco de alguns aciden-
tes, incluindo a capotagem de
um UTV, cuja tripulação conse-
guiu dar continuidade à volta
classificatória já que o veículo
sofreu poucas avarias.

“O prólogo sempre é muito
emocionante, por que os pilo-
tos e navegadores precisam es-
tar totalmente concentrados – e

esse foi um fator especialmen-
te importante hoje, por que o
traçado era manhoso e não per-
mitia erro”, resumiu Rodrigo
Varela. “Mas foi bom pra gente
já sentir um pouco da adrenali-
na que vamos experimentar nos
próximos dias. Temos quase cin-
co mil km de corrida pela fren-
te neste Sertões”, comentou o
piloto da equipe Can-Am Mons-
ter Energy.

Piquet – Correndo em um
carro preparado pela equipe da
família Varela, Nelsinho Piquet
começou bem sua estreia em
prólogos do Sertões, ao lado do
navegador Marcos Pastein. A
dupla registrou a marca de

4min33s para o 21º melhor tem-
po do dia entre os 56 participan-
tes. A dupla tricampeã mundial

Reinaldo Varela/Gustavo Gugel-
min ficou com sexto tempo
(4min24), enquanto Bruno Va-

rela/Gustavo Bortolanza fize-
ram o sétimo tempo (4min25).
Bruno é o atual campeão bra-
sileiro de Rally Baja, compe-
tição tecnicamente similar ao
Rally dos Sertões.

Neste sábado a 28ª edição
da prova inicia a corrida pro-
priamente dita, percorrendo
um total de 585km a partir de
Mogi Guaçu. Destes, 205km
são de especiais – trecho cro-
nometrado em alta velocida-
de. O restante são desloca-
mentos. O domingo será de-
dicado apenas ao deslocamen-
to dos competidores para Bra-
sília, ponto de partida do res-
tante do rally.

500 Km de Interlagos chega à 36ª edição em 2020
A edição 2020 dos 500

Km de Interlagos, uma das
mais tradicionais corridas de
endurance do automobilismo
brasileiro, acontecerá no dia
22 de novembro. Realizada
pela primeira vez em 1957, a
prova chega neste ano à 37ª
edição com regulamento
aberto a carros de turismo (in-
clusive clássicos preparados
para competição) e a protóti-
pos nacionais com motor de
até 2,1 litros – exatamente
como foi feito na edição de
2019. As inscrições já estão
abertas e podem ser feitas no
Automóvel Clube Paulista
pelo e-mail
500km@500kmdesaopaulo.com.br.

Silvio Zambello, presiden-
te do Automóvel Clube Pau-
lista, organizador dos 500 Km
de Interlagos, está confiante
em reunir um número de par-
ticipantes igual ou maior que
o de 2019, quando 31 carros
participaram da prova. “O re-

gulamento do ano passado foi
muito bem aceito e decidimos
mantê-lo para 2020. A essência
dos 500 Km é ter carros varia-
dos, inclusive aqueles para os
quais não existem categorias
específicas no calendário, e
permitir que preparadores e
mecânicos ‘soltem a imagina-
ção’ para tornar seus carros
mais competitivos”, explica.
Serão cinco categorias: Turis-
mo 1.6, Turismo 2.0, Turismo
Força Livre, Protótipos P3 e

Protótipos P2.
Quinze carros já estão ins-

critos para a corrida. Um deles
é o VW Brasília do trio forma-
do por Marcelo Servidone,
Nenê Finotti e Marcelo Fortes,
campeões da categoria Turismo
1.6 em 2019. Modernizada com
um motor VW AP refrigerado a
água, a Brasília ganhou a alcu-
nha de “terror da 1.6”. Outros
dois clássicos já inscritos são
os VW Passat de Ricardo Abud/
Gustavo Coppa/Matheus e Fábio

Coelho/Leandro Pedro/Ton
Costa Wagner. Na Turismo 2.0, já
constam o VW Gol da equipe Ari-
as que será pilotado pelo bicam-
peão da categoria, Carlos Vallone,
e por Gabriel Vallone; um Alfa
Romeo 156 de Erick Grosso; um
Renault Sandero RS do trio Thia-
go Regis/Tadeu Jayme/Ricardo Ci-
matti; um Honda Civic de Rogério
Dudu/Estevão Alexandre.

Na Turismo Força Livre, já
estão pré-inscritos o Audi A3 de
Eduardo Bernasconi/Felippe
Pilli; o Fiat Linea Turbo de José
Rodrigo Pereira/Renan Casetta;
os Stock Car V8 de Edras Soa-
res e da dupla Ney Faustini/Ney
de Sá Faustini; e dois Chevrolet
Opala de Paulo Gomes/Pedro
Gomes e de Georges “Grego”
Lemonias/Glauco Barros/Rogé-
rio Barbato. Entre os protótipos,
destaca-se até o momento o
protótipo com motor 2 litros de
Carlos e Yuri Antunes.

Os primeiros treinos para os
500 Km de Interlagos estão pro-

gramados para a sexta-feira, 20
de novembro, e a definição do
grid acontecerá no sábado (21).
A programação completa será
divulgada em breve.

A primeira edição dos 500
Km de Interlagos foi realizada
em 1957, diferenciando-se por
acontecer no anel externo do
traçado original de Interlagos.
Uma clara inspiração nas 500
Milhas de Indianápolis: o anel
externo, apesar de ter curvas so-
mente para a esquerda como a
pista norte-americana, não era
um oval propriamente dito, mas
permitia altas médias horárias.
Esse atrativo fez a corrida ga-
nhar importância rapidamente e
se transformar em uma das mais
aguardadas do calendário anual
de automobilismo.

A prova deixou de aconte-
cer em alguns anos devido a
fatores diversos, em especial
reformas no autódromo e res-
trições governamentais de uso
de combustível para provas au-
tomobilísticas durante a crise
do petróleo. A partir de 1997,
entretanto, os 500 Km volta-
ram com força, já no traçado
único que Interlagos passou a
ter com as reformas concluí-
das no início de 1990. Entre
2014 e 2017, a prova aconte-
ceu no Autódromo Velo Città,
em Mogi Guaçu (SP), e teve
seu nome alterado para 500
Km de São Paulo. O nome ori-
ginal foi retomado em 2018,
com a volta da corrida a Inter-
lagos, e o atual regulamento
foi adotado no ano seguinte.
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DÓLAR EURO

Comercial
Compra:   5,74
Venda:       5,74

Compra:   6,68
Venda:       6,69

Turismo
Compra:   5,67
Venda:       5,89

Milhares de
muçulmanos

protestam
contra

comentários
de Macron

Dezenas de milhares de
muçulmanos protestaram no
Paquistão, em Bangladesh e
em territórios palestinos na
sexta-feira (29) depois que as-
sassinatos em uma igreja da
França levaram o presidente
Emmanuel Macron a se posi-
cionar com firmeza contra ata-
ques aos valores franceses e à
liberdade de expressão.

O ministro do Interior fran-
cês, Gérald Damarnin, disse
que seu país - que abriga a mai-
or comunidade muçulmana da
Europa e foi alvo de uma série
de ataques militantes em anos
recentes.                       Página 3
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O boletim InfoGripe, di-
vulgado semanalmente pela
Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz),  mostra que dez capitais
brasileiras apresentam sinal
de crescimento moderado,

probabilidade maior que 75%,
ou forte, probabilidade maior
que 95% na tendência de lon-
go prazo (seis semanas) de
casos de Síndrome Respirató-
ria Aguda Grave (SRAG) e de

covid-19. 
Os casos notificados e óbi-

tos no país apresentam ocorrên-
cia muito alta, segundo o bole-
tim. O coordenador do InfoGri-
pe, pesquisador Marcelo Gomes,
observou que 20 das 27 capitais
apresentam sinal de estabilidade
ou crescimento na tendência de
longo prazo.

Em Aracaju, Florianópolis,
Fortaleza, João Pessoa, Macapá,
Maceió  e Salvador há sinal forte
de crescimento no longo prazo.
Nas capitais, Belém, São Luís  e
São Paulo, observa-se sinal mo-
derado de crescimento do núme-
ro de infectados para a tendência
de longo prazo, acompanhado de
sinal de estabilização na tendên-
cia de curto prazo.         Página 4

São Paulo prorroga
campanha de multivacinação

e poliomielite

Indicador de incerteza
da economia recua

pelo sexto mês
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Aeroportos esperam aumento do
movimento no feriado de Finados

Lembre sempre de lavar as mãos

cesar@cesarneto.com 

Otimistas com o gradual au-
mento do número de pessoas vi-
ajando a negócios e  lazer, as
empresas que administram aero-
portos esperam um crescimen-
to do movimento durante o feri-
ado prolongado de Finados.

A Empresa Brasileira de In-
fraestrutura Aeroportuária (In-
fraero) calcula que cerca de 514
mil passageiros circularão por
seus 55 aeroportos até a próxi-
ma terça-feira (3). Segundo a es-
tatal, o maior fluxo de usuários
deve ocorrer hoje (30), quando
são esperados 119.844 viajantes,
e na próxima terça-feira (3), com
um fluxo de 129.981 pessoas.

Embora maior que o movi-
mento registrado durante outros
feriados prolongados deste ano,
como o 1º de Maio, com menos
de 27 mil viajantes; Corpus

Christi,  83.720 viajantes, e Nos-
sa Senhora Aparecida, 344.811,
a expectativa, se atingida, repre-
sentará 60% dos 849.844 usuá-
rios que embarcaram ou desem-
barcaram nos aeroportos que a
estatal administra durante o mes-
mo feriado em 2019.

A concessionária Inframeri-
ca também espera um maior nú-
mero de usuários durante o fe-
riado. De acordo com a empre-
sa, cerca de 127 mil pessoas
devem passar pelo Aeroporto
Internacional de Brasília entre
hoje (30) e terça-feira (3), com
21 voos extras agendados para
atender ao aumento da demanda.

Já no aeroporto de Natal, a
Inframerica espera receber qua-
se 20 mil passageiros. Resulta-
do que, se atingido, será 34% su-
perior ao movimento de 12 de

Outubro, quando 14.879 mil pes-
soas circularam pelo terminal.

Segundo a Agência Nacional
de Aviação Civil (Anac), o mer-
cado da aviação civil doméstica
vem reconquistando usuários
pouco a pouco. Em setembro,
mais de 3,05 milhões de passagei-
ros viajaram em aviões. O núme-
ro representa um aumento de 850
mil passageiros em relação ao que
foi registrado no mês anterior,
quando foram embarcadas cerca
de 2,2 milhões de pessoas.

Ainda assim, o setor amarga
uma retração de 56% no total de
passageiros transportados quan-
do comparados os resultados de
janeiro a setembro deste ano
com o mesmo período de 2019.

Tanto as empresas aéreas
quanto as operadoras aeroportu-
árias garantem adotar uma série

de medidas para reduzir os ris-
cos de contaminação pelo novo
coronavírus (covid-19) durante
os voos. Dentro das aeronaves,
a precaução vai do uso obriga-
tório de máscara, distanciamen-
to entre passageiros e opção por,
prioritariamente, disponibilizar
autoatendimento para o check-
in à existência de filtros especi-
ais que renovam o ar constante-
mente.

Já nos terminais, por conta
das medidas protocolares de se-
gurança, como observância ao
distanciamento social, as em-
presas administradoras de aero-
portos pedem aos passageiros
que procurem chegar duas horas
antes do embarque, a fim de evi-
tar contratempos. E lembram
que o uso de máscara é obriga-
tório. (Agência Brasil)

São Paulo prorroga campanha de
multivacinação e poliomielite

A campanha de multivacina-
ção e poliomielite foi prorroga-
da em todo o estado de São Pau-
lo até o dia 13 de novembro. O
objetivo é aumentar a cobertura
vacinal, que chegou a apenas
39,6% contra a pólio. No esta-
do, ainda é preciso vacinar mais
de 1,3 milhão de crianças de 1 a
5 anos de idade contra a doença.

A campanha nacional se en-
cerra hoje.

Até o fim da campanha, a
Secretaria de Estado da Saúde a
meta é vacinar 95% das 2,2 mi-
lhões de crianças contra a poli-
omielite. Até o momento, os
municípios imunizaram apenas
876,7 mil crianças do público-
alvo da campanha.

De acordo com a secretaria,
a adesão à campanha de multi-
vacinação também precisa au-
mentar, e a finalidade é que
pessoas nessa faixa etária re-
cebam doses de vacinas impor-
tantes e que podem estar pen-
dentes, garantindo assim a de-
vida proteção contra vírus que
circulam no território.

“Com relação ao atendimen-
to nos postos em relação à co-
vid-19, as unidades de saúde se-
guem todos os protocolos do
Ministério da Saúde impostos
em decorrência da pandemia.
Vale destacar que todos são ori-
entados a manter o distancia-
mento e a utilizar corretamente
máscaras de proteção, que no
estado de São Paulo é obrigató-
rio, além da higienização corre-
ta das mãos”, disse a coordena-
dora do Programa Estadual de
Vacinação, Helena Sato.

Atualização da carteira
Até o dia 22, aproximada-

mente 427,3 mil crianças e ado-
lescentes de 5 a 14 anos de ida-
de compareceram nos pontos
para atualização da carteira va-
cinal, sendo que 188,2 mil tive-
ram vacinas aplicadas, represen-
tando 44,1%.

O índice de comparecimen-
to nessa faixa etária está em
6,8%. Na faixa de crianças me-
nores de 1 ano, 129,3 mil foram
vacinadas, 65,3% no total.

“Pedimos que os pais e res-
ponsáveis aproveitem essa pror-
rogação para levar as crianças
aos postos. É de extrema impor-
tância aumentar a cobertura va-
cinal contra poliomielite, além
de atualizar a carteira de vacina
de nossas crianças, contribuin-
do para eliminarmos os riscos
da circulação dessas doenças no
estado de São Paulo”, disse o
secretário estadual de Saúde,
Jean Gorinchteyn.

“Campanhas como essa são
altamente eficazes na erradica-
ção de doenças e na eliminação
do risco de reintrodução dessas
enfermidades em nosso territó-
rio. No geral, são indicadas co-
berturas vacinais de 90% e 95%
para proteção efetiva da popula-
ção, e a ampliação da adesão é
fundamental para que esses ín-
dices sejam alcançados”, disse
Helena Sato.

Estão sendo oferecidas 14
tipos de vacinas que protegem
contra cerca de 20 doenças:
BCG (tuberculose); rotavírus (di-
arreia); poliomielite oral e intra-

muscular (paralisia infantil);
pentavalente (difteria, tétano,
coqueluche, hepatite B, Haemo-
philus influenza tipo b – Hib);
pneumocócica; meningocócica;
DTP; tríplice viral (sarampo, ca-
xumba e rubéola); HPV (previ-
ne o câncer de colo de útero e
verrugas genitais); além das va-
cinas contra febre amarela, va-
ricela e hepatite A.

Este ano, também passou a
integrar o SUS uma nova vaci-
na, já inserida na campanha, a
Meningo ACWY, que protege
contra meningite e infecções
generalizadas, causadas pela
bactéria meningococo dos ti-
pos A, C, W e Y.

Somando todos os tipos de
vacinas, são mais de 5,2 mi-
lhões distribuídas nos postos
do estado para aplicação no
público-alvo.

A tabela com a relação das
vacinas, faixas etárias previstas
para receber as doses e dados de
cobertura está disponível no site
do governo de São Paulo. (Agên-
cia Brasil)

Prodesp amplia oferta de serviços
digitais no Poupatempo

O Poupatempo, por meio da
Prodesp, empresa de tecnologia
do Estado de São Paulo, ampliou
a oferta de serviços digitais.
Agora, o cidadão já consegue ter
acesso a mais de 90 opções dis-
poníveis no portal
(www.poupatempo.sp.gov.br),
nos totens de autoatendimento e
aplicativo Poupatempo Digital.
Entre as novidades estão mudan-
ça ou adição de categoria, CNH
(primeira habilitação) e libera-
ção de veículos.

Com uma navegação intuiti-
va e poucos cliques, é possível
solicitar os serviços com agili-
dade e comodidade. Além de fa-
cilitar a vida do cidadão, desbu-
rocratizando e oferecendo cada
vez mais praticidade, a digitali-
zação possibilita que os proces-
sos sejam resolvidos sem a ne-
cessidade de sair de casa, espe-
cialmente durante o período de
pandemia.

“Diante do cenário atual, em
que é necessário evitar aglome-
rações, o Governo não tem me-

dido esforços para ampliar a
quantidade de serviços digitais à
população. Hoje, o portal e apli-
cativo do Poupatempo oferecem
atendimento online, com a mes-
ma qualidade e eficiência do pre-
sencial, ainda com capacidade
reduzida devido a pandemia do
coronavírus”, explica Murilo
Macedo, diretor de Serviços ao
Cidadão do Poupatempo.

Vale destacar que os demais
serviços atendidos pelos Poupa-
tempo de forma remota não são
realizados nas unidades físicas,
como segunda via e renovação da
Carteira Nacional de Habilitação
(CNH), licenciamento, transfe-
rência, e venda e registro de ve-
ículos.

Canais digitais
Além disso, o Programa tam-

bém disponibiliza em seus ca-
nais digitais as opções para IPVA,
Atestado de Antecedentes Cri-
minais, Seguro Desemprego,
Carteira de Trabalho, Nota Fis-
cal Paulista, entre outros. Tudo

100% online.
A medida garante as vagas no

atendimento presencial para os
serviços que são obrigatórios a
confirmação biométrica, como
RG e primeira CNH no caso de
RG emitido com mais de oito
anos.

Saiba como solicitar os no-
vos serviços disponibilizados
pelas plataformas digitais do
Poupatempo:

Mudança ou adição de cate-
goria: O serviço de mudança de
categoria é destinado ao moto-
rista habilitado na categoria B
(ou C ou D) que deseja conduzir
veículos que exijam habilitação
específica (categorias C, D ou
E). Após a mudança, a CNH exi-
birá a nova categoria de veículo
que o motorista pode dirigir.

Já adição de categoria é para
o motorista habilitado na cate-
goria A que deseja conduzir au-
tomóvel (categoria B); ou mo-
torista habilitado nas categorias
B, C, D ou E que deseja condu-
zir moto (categoria A). Após a

adição, a CNH exibirá as duas
categorias de veículo que o mo-
torista pode dirigir.

Canais digitais do Poupatem-
po: Serviços > CNH – Carteira
Nacional de Habilitação > Adi-
ção e/ou mudança de categoria.

CNH (Primeira Habilitação):
documento que o órgão estadu-
al de trânsito dá aos candidatos
aprovados nas categorias A (mo-
tocicleta e veículos similares),
B (automóvel e veículos seme-
lhantes), ou A e B, pelo período
de um ano.

Canais digitais do Poupatem-
po: Serviços > CNH – Carteira
Nacional de Habilitação > Pri-
meira Habilitação.

Liberação de veículos: Ser-
viço para a liberação do veículo
apreendido pelo cometimento
de infração de trânsito durante
ações de fiscalização que já pode
ser realizado remotamente.

Canais digitais do Poupatem-
po: Serviços > Veículos > De-
mais serviços de Veículos > Li-
beração de veículo apreendido.

PPP da Habitação avança com a construção
de mais 210 unidades no centro da capital

A Secretaria de Estado da
Habitação tem previsão de en-
tregar no início de 2021 mais
210 apartamentos em duas tor-
res residenciais, situadas na
Rua Mauá, na região central de
São Paulo.  Os empreendimen-
tos integram a Parceria Públi-
co-Privada do Centro, a pri-
meira PPP de Habitação de
interesse social do país, de-
dicada à oferta de moradias,
aprimoramento da infraestru-
tura de serviços e equipamen-
tos públicos e a revitalização
de áreas do centro da cidade de
São Paulo.

Os apartamentos atenderão
famílias ou indivíduos com
renda mensal bruta entre R$
1.108,38 e R$ 5.7240,00, que

já residiam no município, tra-
balhavam na região central da
cidade e ainda não tinham tido
acesso à casa própria. Os con-
templados se inscreveram no
projeto e participaram de sor-
teios classificatórios.

As 210 habitações de inte-
resse social estão sendo cons-
truídas na chamada Quadra 69,
um terreno de 2.459,94 m² lo-
calizado na Rua Mauá. As obras
seguem o cronograma estabele-
cido e atualmente apresentam
índice de execução de 59%. Se-
rão oferecidos apartamentos
com 1 dormitório (41 m²) e 2
dormitórios (51m²),
playground para as duas torres
e salão de festa para uma torre.

“Com toda proteção aos tra-

balhadores e seguindo os pro-
tocolos sanitários em razão da
pandemia de COVID-19, as
obras da PPP da Habitação se-
guem avançando, dentro do
cronograma programado. Se-
rão mais 210 famílias benefi-
ciadas por esse projeto inova-
dor, que está mudando para
melhor o centro de São Paulo,
com apartamentos de qualida-
de para quem mais precisa”,
afirma o secretário de Estado
da Habitação, Flavio Amary.

Desde 2015, a PPP da Ha-
bitação já entregou 1.443 mo-
radias sociais na região central
da capital e promoveu a revita-
lização da Praça Júlio Prestes,
a reforma do 2º Grupamento da
unidade do Corpo de Bombei-

ros e a entrega da creche muni-
cipal Nova Luz, para 162 crian-
ças de 0 a 3 anos e 11 meses.

Primeira do país, a PPP é
um projeto inovador desen-
volvido para repovoar, revi-
talizar e modernizar o Cen-
tro Expandido da capi tal ,
aproveitando a infraestrutu-
ra existente para ocupar áre-
as ociosas e reduzir o deslo-
camento de trabalhadores.

O projeto é dirigido a quem
trabalha na área central da ci-
dade, não podendo ser propri-
etário e/ou possuir financia-
mento de imóvel residencial
em qualquer parte do territó-
rio nacional e/ou ter sido aten-
dido anteriormente por progra-
mas habitacionais.

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 (Câmara pau-
listana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia paulista). Twi-
teer @cesarnetoreal ... Email  @cesar@cesarneto.com

+
C Â M A R A  (SP)
Vereador-presidente Tuminha (PSDB), Mario Covas (PODE-

MOS ex-PTN), Milton Leite (DEM ex-PFL), Suplicy (PT), Ca-
milinho (PSB), Rodrigo Goulart (PSD) e André Santos (REPU-
BLICANOS ex-PRB) são os mais lembrados das suas bancadas
pra reeleição 2020

+
P R E F E I T U R A (SP)
Bruno Covas (PSDB) com apoio do governador Doria, Rus-

somanno (REPUBLICANOS ex-PRB) com apoio do Presidente
Bolsonaro e Jilmar Tatto (PT) com apoio do ex-Presidente Lula,
transformaram a eleição 2020 em pré-campanha pra eleição Pre-
sidencial 2022

+
A S S E M B L E I A  (SP)
Uma pergunta tá no ar, em relação a deputada Janaína Pascho-

al (PSL que foi Bolsonarista) : fosse ela a candidata à prefeitura
de São Paulo, como estaria em relação a possibilidade de passar
pra um 2º turno ? Igual, pior ou melhor que a deputada federal
Joice ???

+
G O V E R N O  (SP)
Em tempo de finados todos os dias, na conta da pandemia

Covid 19, João Doria segue dando aula de marketing ao insistir
em dizer que não tá em campanha pra Presidência 2022, mas
sim pela vida dos brasileiros em relação a vacina sino-paulista
via ANVISA

+
C O N G R E S S O  (BR)
Depois de 8 mandatos na Câmara Federal, o advogado ‘dos

aposentados’ Arnaldo Faria de Sá é agora suplente. Do PTB do
Jefferson que no PP (ex-ARENA dos governos militares). O ve-
teraníssimo Faria de Sá é candidato pra Câmara de vereadores de
São Paulo

+
P R E S I D Ê N C I A  (BR)
Faltando 2 meses pra completar 2 anos de seu 1º mandato

como Presidente da República do Brasil - e ainda sem partido
(ex-PSL) - Jair Bolsonaro se sente tocado por DEUS Acima de
Todos, mas carece realizar o milagre das pacificações como manda
o Cristo Jesus

+
P A R T I D O S
Sonho de Lula : seu PT com o PDT ex-Brizolista, agora do-

minado por Ciro, mais o que restou do PC do B que foi do Aldo
Rebelo, mais o PSOL do Boulos que se vale da história da ex-
prefeita de São Paulo, Luiza Erundina, mais o PSB do ex-gover-
nador Marcio França ...

+
P O L Í T I C O S
... dono paulista e candidato à prefeitura paulistana com o PDT

de vice. Realidade : o Lulismo não tem herdeiros., porque o dono
do partido ‘partido’ nunca permitiu que se formassem novas lide-
ranças. E pelo visto em 2018, não será Fernando Haddad

+
H I S T Ó R I A S
Nunca antes, nos Estados Unidos do Século 20, uma eleição

Presidencial movimentou tantos eleitores - lá o voto não é obri-
gatório - seja em favor da reeleição do Republicano Trump, seja
pela eleição do senador Democrata Biden. O resultado mudará
muitos parâmetros



País só voltará a ter superávit
primário em 2027, projeta ministério
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Lembre sempre de lavar as mãos

Total de mortos por
terremoto na Turquia
pode passar de seis
O terremoto que atingiu o Mar Egeu matou pelo menos seis

pessoas na Turquia e provocou o desabamento de prédios, além
de criar maremotos nas regiões costeiras e os arredores das ilhas
gregas.

Pessoas lotaram as ruas da cidade costeira de Izmir, na Tur-
quia, depois que o terremoto atingiu 7 graus na escala Richter.
Alguns bairros foram inundados com o avanço da água do mar,
que varreu uma enxurrada de detritos para o interior e deixou os
peixes encalhados à medida que as ondas recuavam.

A presidência do Gerenciamento de Emergências e Desas-
tres (Afad) disse que seis pessoas morreram, uma delas por afo-
gamento, enquanto 202 pessoas ficaram feridas.

Há relatos de prédios que desabaram com pessoas presas nos
escombros em alguns distritos de Izmir, uma das principais regi-
ões turísticas da Turquia, além de danos a propriedades em ou-
tras províncias, disseram autoridades turcas.

O prefeito de Izmir, Tunc Soyer, disse que 20 prédios desa-
baram na província. O governo de Izmir informou que 70 pesso-
as foram resgatados dos escombros.

Vítimas sob escombros
Ilke Cide, um estudante de doutorado que estava em Izmir no

momento do terremoto, disse que foi para terra firme enquanto
a maré subia por causa do terremoto.

“Estou acostumado com terremotos, então não levei mui-
to a sério a princípio, mas dessa vez foi realmente assusta-
dor”, contou ele, acrescentando que o tremor durou entre 25
e 30 segundos.

Moradores da ilha grega de Samos, que tem uma população
de 45 mil habitantes, receberam apelos para se manterem distan-
tes das áreas costeiras, disse Eftyhmios Lekkas, chefe da orga-
nização grega para planejamento anti-sísmico.

Avisos de ondas altas estavam em vigor em Samos, onde oito
pessoas ficaram feridas. “Nunca experimentamos nada pareci-
do”, disse George Dionysiou, o vice-prefeito local. “As pessoas
estão em pânico.” (Agencia Brasil)

Milhares de
muçulmanos

protestam contra
comentários
de Macron

Dezenas de milhares de muçulmanos protestaram no Paquis-
tão, em Bangladesh e em territórios palestinos na sexta-feira (29)
depois que assassinatos em uma igreja da França levaram o pre-
sidente Emmanuel Macron a se posicionar com firmeza contra
ataques aos valores franceses e à liberdade de expressão.

O ministro do Interior francês, Gérald Damarnin, disse que
seu país - que abriga a maior comunidade muçulmana da Europa
e foi alvo de uma série de ataques militantes em anos recentes –
está engajado em uma guerra contra a ideologia islâmica e que
mais ataques são prováveis.

No Paquistão, a polícia usou gás lacrimogêneo contra milha-
res de manifestantes que marcharam contra a embaixada france-
sa em Islamabad. Alguns deles tentaram romper as barreiras po-
liciais, disseram testemunhas.

Em Bangladesh, país de maioria muçulmana, dezenas de mi-
lhares marcharam na capital Daca bradando slogans como “boi-
cote produtos franceses” e portando cartazes nos quais Macron
é rotulado como “o pior terrorista do mundo”.

“Macron está liderando a islamofobia”, disse um manifes-
tante de Daca, Akramul Haq. “Ele não conhece o poder do Islã. O
mundo muçulmano não deixará que isto seja em vão. Nós nos
ergueremos e nos solidarizaremos contra ele.”

Alguns manifestantes bengalis também queimaram efígies de
Macron e carregaram imagens do presidente com uma grinalda
de sapatos ao redor do pescoço —um insulto grave, de acordo
com o Islã.

Em um distrito de maioria muçulmana de Mumbai, o polo
financeiro da Índia, cerca de 100 pôsteres mostrando Macron
com uma bota no rosto e o rotulando de “demônio” foram cola-
dos em calçadas e ruas.

Milhares de fiéis palestinos se reuniram após as orações desta
sexta-feira na mesquita de Al-Aqsa, o terceiro local mais sagra-
do do Islã, para repudiar a republicação de caricaturas de Maomé
na França. “Uma nação cujo líder é Maomé não será derrotada”,
bradavam manifestantes.

“Responsabilizamos o presidente francês por atos de caos e
violência que estão ocorrendo na França por causa de seus co-
mentários sobre o Islã e contra muçulmanos”, disse Ikrima Sa-
bri, pregador que fez o sermão em Al Aqsa.

Em Ramallah, na Cisjordânia, sob ocupação israelense, pa-
lestinos pisotearam uma grande bandeira francesa e queimaram
outras.

Em Gaza, administrada pelo movimento palestino islâmico
Hamas, centenas de palestinos participaram de manifestações
contra a França bradando: “Com nossas almas e sangue redimi-
remos o profeta.”

Na Somália, milhares compareceram para as orações de sex-
ta-feira em mesquitas onde os sermões foram dominados por
maldições e condenações de Macron e seu governo. (Agencia
Brasil)

As despesas com o enfren-
tamento da pandemia do novo
coronavírus adiaram as proje-
ções para o reequilíbrio das con-
tas públicas. Segundo relatório
divulgado na sexta-feira  (30)
pela Secretaria Especial de Fa-
zenda do Ministério da Econo-
mia, somente em 2027 o país
voltará a registrar superávit pri-
mário (resultados positivos nas
contas do governo sem os juros
da dívida pública).

O relatório elevou, de 12,5%
para 12,7% do Produto Interno
Bruto (PIB, soma dos bens e ser-
viços produzidos) a previsão de
déficit primário para o setor pú-
blico em 2020. Em valores, a
projeção de resultado negativo
subiu de R$ 895,9 bilhões para
R$ 905,4 bilhões. A conta inclui
tanto o déficit da União, como
de estados, municípios e empre-
sas estatais.

A projeção anterior havia
sido apresentada no fim de se-
tembro. O principal responsável
pelo aumento no déficit são os
gastos extras com a pandemia de

covid-19. O relatório elevou de
R$ 607,2 bilhões para R$ 615
bilhões a previsão de impacto no
resultado primário das medidas
de combate à doença e de sus-
tentação da economia.

Os principais responsáveis
pelo aumento na projeção de
gastos foi a prorrogação da alí-
quota zero do Imposto sobre
Operações Financeiras (IOF)
sobre operações de crédito até
31 de dezembro e novos crédi-
tos extraordinários no orçamen-
to de 2020.

Evolução
De 12,7% do PIB de déficit

primário em 2020, o resultado
negativo encolheria para 3,1%
do PIB em 2021 e cairia conti-
nuamente até 2026, segundo o
cenário apontado no relatório. A
partir de 2027, o país voltaria a
ter contas públicas no azul, re-
gistrando superávit primário, que
continuaria a crescer até atingir
1,3% do PIB em 2029.

Se forem considerados to-
dos os compromissos a serem

honrados neste ano, a necessi-
dade de financiamento deverá
alcançar 17,2% do PIB no fim
de 2020, apontou o relatório.
“Além de enfraquecer a atividade
econômica, a crise do coronaví-
rus gerou despesas adicionais para
o governo e prejudicou a arreca-
dação, resultando em um déficit
primário extraordinariamente ele-
vado”, informou o documento.
Tanto a necessidade de financia-
mento como o déficit  primário´é
coberto por meio da emissão de
títulos da dívida pública.

As projeções para levaram
em conta as estimativas das ins-
tituições financeiras divulgadas
no boletim Focus, do Banco
Central, em 19 de outubro: en-
colhimento de 4,98% do PIB
neste ano, inflação de 2,6% pelo
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) e
déficit primário de 12,7% do
PIB em 2020. A taxa Selic (ju-
ros básicos da economia) come-
çaria 2021 em 2% ao ano e su-
biria gradualmente para 6% ao
ano até 2024.

Pelas projeções do Ministé-
rio da Economia, o PIB cresce-
ria 3,5% em 2021 e subiria, em
média, 2,5% ao ano entre 2022
e 2029.

Impacto
Para calcular o impacto de

R$ 615 bilhões dos gastos com
a pandemia, a equipe econômi-
ca considerou redução de R$
27,5 bilhões na arrecadação em
2020, contra queda de R$ 20,6
bilhões no relatório divulgado
em setembro. Para as despesas,
a previsão foi levemente ajusta-
da de R$ 586,6 bilhões para R$
587,5 bilhões.

As estimativas de impacto
no orçamento das medidas fi-
nanceiras, que não interferem no
déficit primário, foram mantidas
em R$ 3,813 trilhões. Entre es-
sas ações, estão o saque emer-
gencial do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, medidas de
apoio ao crédito de bancos ofi-
ciais e renegociação de dívidas
com estados e municípios.
(Agencia Brasil)

Desemprego chega a 14,4% no
trimestre encerrado em agosto

A taxa de desemprego che-
gou a 14,4% no trimestre termi-
nado em agosto, aumento de 1,6
ponto percentual frente ao tri-
mestre encerrado em maio, quan-
do registrou 12,9%. É a maior
taxa  registrada na série histórica
da Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua (Pnad
Contínua), iniciada em 2012.

O número de desempregados
alcançou 13,8 milhões, aumen-
to de 8,5% em relação ao tri-
mestre anterior. São cerca de 1,1
milhão de pessoas a mais à pro-
cura de emprego frente ao tri-
mestre encerrado em maio.

Os dados foram divulgados
na sexta-feira  (30) pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

De acordo com a analista da
pesquisa Adriana Beringuy, o
aumento na taxa de desemprego
é um reflexo da flexibilização
das medidas de isolamento so-
cial para controle da pandemia
da covid-19, o que fez com que
as pessoas voltassem a procurar
por um emprego.

“Esse aumento da taxa está
relacionado ao crescimento do
número de pessoas que estavam
procurando trabalho. No meio do
ano, havia um isolamento mai-
or, com maiores restrições no
comércio, e muitas pessoas ti-
nham parado de procurar traba-
lho por causa desse contexto.
Agora, a gente percebe um mai-
or movimento no mercado de
trabalho em relação ao trimes-
tre móvel encerrado em maio”,
explicou, em nota.

Segundo a pesquisa, o núme-
ro de pessoas ocupadas no país
caiu 5% na comparação com o
trimestre encerrado em maio,

totalizando 81,7 milhões. “Com
essa retração de 4,3 milhões de
pessoas, esse é o menor contin-
gente já registrado na série da
pesquisa. Quando comparado ao
mesmo trimestre do ano anteri-
or, a queda é de 12,8%, o que
representa 12 milhões de pesso-
as a menos no mercado de tra-
balho”, informa o IBGE.

De acordo com a pesquisa-
dora, no trimestre anterior hou-
ve a perda do trabalho e o au-
mento da inatividade, ou seja, as
pessoas perderam seus empre-
gos, mas não estavam pressio-
nando o mercado em razão das
medidas mais restritivas de iso-
lamento social.

“O cenário que temos agora
é da queda da ocupação em pa-
ralelo com o aumento da deso-
cupação. As pessoas continuam
sendo dispensadas, mas essa per-
da da ocupação está sendo
acompanhada por uma maior
pressão no mercado”, disse
Adriana.

Nível de ocupação
De acordo com a pesquisa,

o nível de ocupação foi de
46,8%, também o mais baixo da
série histórica, com queda de 2,7
pontos percentuais ante o tri-
mestre anterior, de 49,5%, quan-
do, pela primeira vez na história
da pesquisa, o índice ficou abai-
xo de 50%. No mesmo período,
o número de empregados com
carteira assinada caiu 6,5%, che-
gando a 29,1 milhões de pesso-
as, o menor contingente da sé-
rie. Segundo o IBGE, esse nú-
mero representa uma retração de
dois milhões de pessoas com
trabalhos formais.

A pesquisadora destacou que

a perda de emprego tem ocorri-
do em todas as formas de inser-
ção no mercado de trabalho,
mas o trabalhador informal foi
o mais impactado nos primei-
ros meses  das medidas de isola-
mento social.

“A perda de ocupação entre
os informais está sendo menor
frente ao trimestre encerrado
em maio. Já entre os trabalhado-
res com carteira assinada, essa
perda não diminuiu de intensida-
de. O trabalhador informal tem
essa volatilidade: foi o primei-
ro a ser impactado e é o primei-
ro a retomar essas atividades,
ainda que com uma perda muito
grande de ocupação”, explicou.

A taxa de informalidade no
trimestre encerrado em agosto
foi de 38%, o que equivale a 31
milhões de trabalhadores que
trabalham por conta própria ou
que não têm carteira assinada.
No trimestre anterior, esse per-
centual foi 37,6%.

Agropecuária
Foi registrado crescimento

na população ocupada em apenas
um dos dez grupamentos de ati-
vidade no trimestre encerrado
em agosto. O número de pesso-
as ocupadas em agricultura, pe-
cuária, produção florestal, pes-
ca e aquicultura aumentou 2,9%
no trimestre, o que representa
228 mil pessoas a mais traba-
lhando no setor.

No mesmo período, a popu-
lação ocupada da indústria caiu
3,9%, perdendo 427 mil traba-
lhadores, enquanto comércio,
reparação de veículos automo-
tores e motocicletas teve retra-
ção de 4,7%, ou menos 754 mil
pessoas. Já na construção, o ce-

nário foi de estabilidade.

Força de trabalho
O contingente da força de

trabalho, soma das pessoas ocu-
padas e desocupadas, caiu 3,2%
em relação ao trimestre anteri-
or, com 95,5 milhões de pesso-
as. O número representa uma
retração de 3,2 milhões de pes-
soas. No mesmo período, hou-
ve um aumento de 4,2 milhões
de pessoas na população fora da
força de trabalho, que agora é
estimada em 79,1 milhões.

Segundo o IBGE, a força de
trabalho potencial, que inclui
pessoas que não estavam nem
ocupadas nem desocupadas, mas
que tinham potencial para se
transformar em força de traba-
lho, aumentou 14,2%, totalizan-
do 13,6 milhões de pessoas.

“A força de trabalho poten-
cial vem crescendo progressiva-
mente porque muitas pessoas
que perderam a sua ocupação ao
longo desses meses não passa-
ram a pressionar o mercado, mas
foram para inatividade. Elas ale-
gavam que não estavam achando
trabalho, seja por falta na loca-
lidade ou pelos efeitos da pan-
demia terem inviabilizado essa
busca”, disse Adriana.

Já o número de pessoas de-
salentadas, aquelas que não pro-
curaram trabalho, mas que gosta-
riam de trabalhar e estavam dispo-
níveis, aumentou 8,1%, totalizan-
do 5,9 milhões, o maior número
já registrado na série histórica.
São 440 mil pessoas a mais nessa
situação. Em relação ao mesmo
trimestre do ano passado, o au-
mento foi de 24,2%, quando ha-
via 4,7 milhões de pessoas desa-
lentadas. (Agencia Brasil)

Dívida bruta do governo deverá
encerrar o ano em 96% do PIB

Os gastos extras para o en-
frentamento da pandemia da co-
vid-19 levarão a um desafio fis-
cal para o governo brasileiro nos
próximos anos. A dívida bruta do
governo geral (DBGG), principal
indicador usado nas comparações
internacionais, encerrará 2020
em 96% do Produto Interno Bru-
to (PIB, soma dos bens e servi-
ços produzidos no país), divulgou
na sexta-feira (30) a Secretaria
Especial de Fazenda do Ministé-
rio da Economia.

Isso representa crescimento
de 20,2 pontos percentuais em
relação a 2019, quando a DBGG
encerrou o ano em 75,8% do PIB.
O endividamento também au-
mentou em relação à projeção
anterior, divulgada no fim de se-
tembro, quando a equipe econô-
mica previa que a dívida bruta ter-
minaria 2020 em 93,9% do PIB.

O  Banco Central divulgou
que a DBGG tinha chegado a
90,6% do PIB em setembro.

A DBGG é o principal indi-
cador usado nas comparações in-
ternacionais de endividamento.

De acordo com a Secretaria Es-
pecial de Fazenda, o Brasil encer-
raria o ano com dívida bruta pró-
xima da Argentina (98,1% do
PIB), que tem nota CCC+ atribu-
ída pelas agências de classifica-
ção de risco.

Entre países de economia
média, o Brasil está mais endivi-
dado que a África do Sul, que de-
verá encerrar 2020 com dívida
bruta de 82,8% do PIB. Os dois
países têm nota BB- das agênci-
as de classificação de risco e es-
tão enquadrados numa categoria
melhor que a Argentina.

As projeções para a dívida
pública levaram em conta as es-
timativas das instituições finan-
ceiras divulgadas no boletim Fo-
cus, do Banco Central, em 19 de
outubro: encolhimento de 5% do
PIB neste ano, inflação de 2,6%
pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) e dé-
ficit primário de 12,7% do PIB em
2020. A taxa Selic (juros básicos
da economia) começaria 2021
em 2% ao ano e subiria gradual-
mente para 6% ao ano até 2024.

Por meio da dívida pública, o
governo pega dinheiro empresta-
do dos investidores para honrar
compromissos. Em troca, com-
promete-se a devolver, no venci-
mento dos títulos, o dinheiro com
alguma correção, que pode seguir
os juros básicos, a inflação, o
câmbio ou ser prefixada (defini-
da com antecedência). Por causa
da pandemia da covid-19, o go-
verno aumentou as emissões de
títulos públicos para fazer frente
a gastos como o auxílio emergen-
cial e o pacote de ajuda aos esta-
dos e municípios.

Antes da pandemia da covid-
19, a Secretaria Especial de Fa-
zenda projetava que a DBGG en-
cerraria 2020 em 77,9% do PIB.
Caso o país conseguisse levar
adiante as reformas estruturais,
como a reforma do pacto fede-
rativo, administrativa e tributária,
o indicador se estabilizaria em
79,4% do PIB em 2024 e cairia
lentamente até chegar a 72,5% do
PIB em 2029.

Os déficits recordes provo-
cados pela pandemia pioraram a

trajetória da dívida bruta, que su-
birá para 96% em 2020, chegará
a 100,8% em 2026 e cairá leve-
mente para 98% do PIB em
2029. Os cálculos levam em con-
ta que o Governo Central (Tesou-
ro Nacional, Previdência Social
e Banco Central) terá déficit pri-
mário médio de 0,79% ao ano de
2020 a 2029, voltando a registrar
superávit primário somente em
2027.

Para que a DBGG retorne aos
níveis de 2019, informou a Se-
cretaria Especial de Fazenda, o
governo precisaria aprovar refor-
mas que controlassem ainda mais
o gasto público, fazendo que o
país registrasse superávit primá-
rio médio de 1,59% ao ano de
2020 a 2029, voltando a registrar
superávit a partir de 2022.

O resultado primário repre-
senta a diferença entre receitas
e despesas das contas públicas
desconsiderando o pagamento
dos juros da dívida pública. Des-
de 2014, o Brasil registra défi-
cit primário nas contas. (Agen-
cia Brasil)



Cientistas da UFRJ dizem que
reabertura de escolas é imprescindível

Nacional
Jornal O DIA SP
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Cientistas da Universidade
Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) defenderam  na sexta-
feira (30) a reabertura das es-
colas no estado. Em nota técni-
ca emitida nesta sexta-feira, os
participantes do Grupo de Tra-
balho (GT) Multidisciplinar
para Enfrentamento da Covid-
19 afirmam que a volta às aulas
presenciais é necessária e im-
prescindível.

No comunicado, eles refor-
çam, porém, que o retorno às
aulas deve ocorrer de forma a
minimizar os riscos de exposi-
ção, tanto das crianças e adoles-
centes quanto dos professores e
funcionários, aos riscos de con-
tágio do novo coronavírus. A in-
formação foi divulgada pela as-
sessoria da universidade, em nota
publicada na página da institui-
ção na internet.

“Precisamos agir para que o
retorno às aulas aconteça o mais
breve e da maneira mais segura
possível para alunos e profissi-
onais envolvidos. Conclamamos
as autoridades federal, estadual
e  municipais a efetuar os pro-
cedimentos necessários para o

retorno presencial no menor
prazo possível, asseguradas as
condições de segurança à saúde
necessárias a todos os envolvi-
dos. A dinâmica do dia a dia da
comunidade escolar precisa ser
resgatada, sob pena de termos
efeitos mais danosos e irreversí-
veis sobre as perspectivas de vida
de toda uma geração, principal-
mente os mais vulneráveis”, des-
tacou o grupo de pesquisadores.

Na defesa do retorno às au-
las, após examinar dados exis-
tentes até o momento, os cien-
tistas da UFRJ avaliaram que as
escolas não parecem desempe-
nhar importante papel na trans-
missão do novo coronavírus.

“Estudos realizados em feve-
reiro e março, ainda antes das
medidas de isolamento social
serem implementadas (portanto
sem isolamento) já sinaliza-
vam algumas lições: existem
poucos relatos de transmissão
a partir de crianças, levando a
grandes surtos, especialmen-
te no cenário escolar ,  e  a
transmissão na comunidade de
crianças mais velhas é maior”,
afirmam.

Transmissão
Os participantes do Grupo de

Trabalho Multidisciplinar para
Enfrentamento da Covid-19 des-
tacaram ainda estudos segundo
os quais o papel do adulto na ca-
deia de transmissão na escola é
significativamente mais expres-
sivo, como em Singapura, onde
foram avaliados três casos que se
apresentaram sintomáticos den-
tro da escola: duas crianças de 5
e 8 anos adoeceram sem trans-
missão secundária, enquanto um
adulto adoeceu, transmitindo para
mais 16 adultos dentro da esco-
la, que levaram o vírus, em segui-
da, para 11 familiares.

“A experiência internacional
nos ensina que existe um cami-
nho para a reabertura de escolas,
através da implementação de
medidas para minimizar o risco
de transmissão viral. Embora a
faixa etária pediátrica seja me-
nos suscetível às formas graves
da covid-19, existe risco de a
criança ser infectada em qual-
quer idade, por isso, as medidas
de mitigação não podem ser ne-
gligenciadas sob nenhuma hipó-
tese”, salientaram os integrantes

do GT.
Segundo os pesquisadores,

após sete meses com as escolas
fechadas, é preciso reavaliar os
benefícios e os efeitos colate-
rais da medida, como o fato de
que a evasão escolar corre o ris-
co de aumentar de forma irre-
versível.

Coordenado pelo pesquisa-
dor Roberto Medronho, o GT
destacou que cabe aos professo-
res, pais e responsáveis dar o
exemplo sobre o uso de másca-
ras, higienização das mãos e dis-
tanciamento, além de enfatizar
que “ninguém deve ir à escola ao
menor sinal de doença”.

De acordo com a nota técni-
ca, existem três níveis de prote-
ção da comunidade escolar con-
tra a entrada e disseminação do
vírus que precisam ser conside-
rados: minimizar a importação do
vírus para dentro da escola; mi-
nimizar a transmissão do vírus
dentro da escola, e minimizar o
número de contactantes de um
caso positivo dentro da escola.

A íntegra da nota técnica pode
ser consultada na página da UFRJ
na internet. (Agencia Brasil)

Campanha eleitoral tem baixa
ocorrência de fake news, afirma Barroso

O presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), ministro
Luís Roberto Barroso, disse  na
sexta-feira (30) que a campanha
eleitoral está ocorrendo com bai-
xa difusão de fake news, as notí-
cias falsas postadas por eleitores
e políticos nas redes sociais.

Segundo o ministro, a Polí-
cia Federal (PF) tem feito ope-
rações para efetuar a prisão de
investigados que usam perfis
falsos para fazer campanhas
caluniosas contra adversários.
Barroso participou de uma
live (transmissão ao vivo) para
debater o combate aos discur-

sos de ódio na internet durante
as eleições.

“Nós temos tido sucesso até
aqui. Essa tem sido uma eleição
de baixíssima difusão de notíci-
as falsas, de desinformação. Nós
estamos enfrentando isso com
verdade, com um discurso har-
monioso e com a repressão ne-
cessária”, afirmou.

Barroso disse também que a
Justiça Eleitoral procura usar a
repressão policial como último
artifício. Para o ministro, a
conscientização da população
para evitar esse tipo de compor-
tamento nas redes sociais deve

ser feita em primeiro lugar.
Para Barroso, a Justiça não

é o melhor meio para arbitrar o
debate político. “A caracteriza-
ção do que seja noticia falsa já é
complexa, e ninguém quer fazer
o papel de censor. Os ritos do
Judiciário são incompatíveis
com a velocidade com que es-
sas noticias circulam”, avaliou.

Canal de denúncias
Em parceria com várias re-

des sociais, o tribunal tem uma
plataforma para o recebimento
de denúncias de contas suspei-
tas de disseminar conteúdos fal-

sos durante as eleições. Basta
preencher um formulário, que
está disponível no site do TSE.

Entre 27 de setembro e 26
de outubro, 1.037 denúncias de
disparos em massa foram rece-
bidas pela plataforma.

Devido à pandemia da covid-
19, o primeiro turno das elei-
ções deste ano foi adiado de 4
de outubro para 15 de novembro.
O segundo turno, que seria em
25 de outubro, foi marcado para
29 de novembro. Os eleitores
vão às urnas para eleger prefei-
tos, vice-prefeitos e vereadores.
(Agencia Brasil)

O Hospital Federal de Bon-
sucesso (HFB) será reaberto par-
cialmente a partir da próxima
semana. A informação foi divul-
gada na sexta-feira (30) pelo
Ministério da Saúde. O hospital
foi atingido por um incêndio na
última terça-feira (27), e o pré-
dio 1 foi interditado pela Defe-
sa Civil do Município.

“Na próxima quarta-feira
(4), os prédios 3, 4, 5 e 6 do
hospital retomam suas ativida-
des. Terão continuidade as con-
sultas ambulatoriais, sessões
de quimioterapia, entrega de
medicamentos oncológicos,
realização de exames laborato-
riais e retirada de resultados e
doação de sangue. Emergênci-
as, cirurgias, internações, he-
modiálise e exames de imagens,
que funcionavam no prédio afe-
tado, permanecem suspensos

Hospital de
Bonsucesso será

reaberto parcialmente
após incêndio

temporariamente até a conclu-
são dos reparos necessários”,
disse o ministério em nota.

A apuração dos fatos que
levaram ao incêndio segue em
andamento, com perícia a car-
go da Polícia Federal (PF). O
Ministério da Saúde informou
que vai verificar a necessidade
orçamentária extra para apoiar
as soluções e obras para o res-
tabelecimento pleno do prédio
e das estruturas afetadas.

Segundo o ministério, o
Centro de Atenção à Saúde da
Mulher, da Criança e do Ado-
lescente, localizado no prédio
2 do complexo hospitalar, pas-
sará por avaliação técnica para
o retorno dos atendimentos.
Quatro pessoas morreram,
após serem transferidas às
pressas durante o incêndio.
(Agencia Brasil)

A Companhia de Saneamen-
to do Paraná (Sanepar) é a se-
gunda melhor empresa do país
no setor água e saneamento e
está entre as maiores do Sul,
conforme o ranking Valor 1000
divulgado pelo Valor Econômi-
co na sexta-feira (30).

Ao comentar os desafios
para a universalização do setor
de água e esgoto, a reportagem
do Valor registra que a Compa-
nhia fez bem a lição de casa e
subiu da terceira para a segunda
colocação no ranking setorial,
com desempenho próximo ao de
países desenvolvidos.

Na avaliação das melhores
do setor água e saneamento, fo-
ram considerados Receita líqui-

Sanepar é a segunda
melhor empresa de
saneamento do País

da, Margem Ebitda, Rentabilida-
de, Margem da atividade, Liqui-
dez corrente, Giro do ativo, Co-
bertura de juros e Crescimento
sustentável. Na classificação das
mil maiores empresas do país, a
Sanepar figura na 147ª. posição.

Para o diretor-presidente da
Companhia, Claudio Stabile, o
ranking confirma a robustez da
empresa que vem consolidan-
do uma performance positiva
num mercado que se torna
competitivo com a alteração
do marco legal do saneamen-
to.  “A Sanepar é uma empresa
bem estruturada e conquista
este lugar por desenvolver seu
trabalho com muita seriedade
e competência.” (AENPR)

Dez capitais apresentam sinais de
crescimento de covid-19, diz Fiocruz
O boletim InfoGripe, divulga-

do semanalmente pela Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz),  mostra
que dez capitais brasileiras apre-
sentam sinal de crescimento mo-
derado, probabilidade maior que
75%, ou forte, probabilidade mai-
or que 95% na tendência de longo
prazo (seis semanas) de casos de
Síndrome Respiratória Aguda Gra-
ve (SRAG) e de covid-19. 

Os casos notificados e óbi-
tos no país apresentam ocorrên-
cia muito alta, segundo o bole-
tim. O coordenador do InfoGri-
pe, pesquisador Marcelo Gomes,
observou que 20 das 27 capitais
apresentam sinal de estabilidade
ou crescimento na tendência de
longo prazo.

Em Aracaju, Florianópolis,
Fortaleza, João Pessoa, Macapá,
Maceió  e Salvador há sinal forte
de crescimento no longo prazo.
Nas capitais, Belém, São Luís  e
São Paulo, observa-se sinal mo-

derado de crescimento do núme-
ro de infectados para a tendência
de longo prazo, acompanhado de
sinal de estabilização na tendên-
cia de curto prazo.

As capitais, Belém, Florianó-
polis, Fortaleza, João Pessoa,
Macapá, Salvador e São Luís já
completam ao menos um mês
com manutenção do sinal de cres-
cimento na tendência de longo
prazo em todas as semanas.

Já a capital paulista apresenta
sinal de crescimento a longo pra-
zo pela primeira vez desde o iní-
cio do processo de queda, em-
bora já venha dando sinais de
possível interrupção da tendên-
cia de queda. Porto Alegre apre-
sentou sinal de estabilização
tanto na tendência de curto
quanto de longo prazo.

Marcelo Gomes destacou a
necessidade de cautela em rela-
ção às próximas semanas, es-
pecialmente em relação a

eventuais avanços nas ações de
flexibilização das medidas para
diminuição do contágio na ca-
pital gaúcha.

Campo Grande, no Mato
Grosso do Sul, não confirmou
sinal de estabilização na tendên-
cia de longo prazo, retornando ao
sinal de queda nesse indicador.
Segundo o coordenador do Info-
Gripe, embora a tendência de cur-
to prazo tenha mantido sinal de
estabilização, ainda é preciso
cautela em relação a ações de fle-
xibilização.

“Como já relatado em bole-
tins anteriores, identificamos di-
ferença significativa entre as no-
tificações de síndrome respira-
tória aguda grave (SRAG) no es-
tado do Mato Grosso registra-
das no sistema nacional Sivep-
Gripe e os registros apresenta-
dos no sistema próprio do es-
tado. Tal diferença se manteve
até a presente atualização”, ava-

liou Marcelo Gomes.
Em 12 das 27 unidades fede-

rativas observa-se tendência de
longo prazo com sinal de queda
ou estabilização em todas as res-
pectivas macrorregiões de saúde.
Nos demais 15 estados, Amapá,
Pará e Tocantins (Norte), Alago-
as, Bahia, Ceará, Maranhão, Pa-
raíba, e Sergipe (Nordeste), Mi-
nas Gerais, Rio de Janeiro e São
Paulo (Sudeste), Rio Grande do
Sul e Santa Catarina (Sul), e Mato
Grosso do Sul (Centro-Oeste) há
ao menos uma macrorregião es-
tadual com tendência de curto e/
ou longo prazo com sinal mode-
rado ou forte de crescimento.

A análise  refere-se à sema-
na epidemiológica de 18 a 24
de outubro e tem com base os
dados inseridos no Sistema de
Informação de Vigilância Epi-
demiológica da Gripe (Sivep-
Gripe) até o dia 27 deste mês.
(Agencia Brasil)

Companhia Copale de 
Administração, Comércio e Indústria

CNPJ/MF nº 61.146.502/0001-10
NIRE 35.300.057.007

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

Convocamos os acionistas para A.G.E. em 11/11/2020, 
9:30 hs., na sede social, para deliberarem: a) Demons-
trações Financeiras de 2019; b) Destinação do Lucro do 
exercício; c) Eleição diretoria e honorários. São Paulo, 
30/10/2020. A Diretoria.  (30, 31/10 e 04/11/2020)
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O Indicador de Incerteza da
Economia, medido pela Funda-
ção Getulio Vargas (FGV), re-
cuou 2 pontos de setembro para
outubro. É a sexta queda conse-
cutiva do indicador, que recuou,
porém, em ritmo mais modera-
do. De agosto para setembro, por
exemplo, o decréscimo havia
sido de 14,5 pontos.

Com 143,8 pontos em se-
tembro, o indicador ainda se si-
tua 29 pontos acima do período
pré-pandemia da covid-19 - fe-
vereiro deste ano. Em março e
abril, início do isolamento so-
cial provocado pela pandemia, o
índice teve fortes altas, de 52 e
43,4 pontos, respectivamente.

A queda de agosto para se-
tembro foi puxada pelo compo-
nente mídia, construído a partir
de notícias com menção à incer-
teza na imprensa, que caiu 4 pon-
tos e chegou a 126 pontos. Já o

Indicador de incerteza
da economia recua

pelo sexto mês
componente expectativas, base-
ado  nas previsões de analistas
econômicos, subiu 4,3 pontos e
alcançou 194,3 pontos.

“O componente de mídia re-
cuou, mas também desacelerou
no mês, refletindo o cenário
novamente deteriorado da pande-
mia no mundo e novas dúvidas
quanto à evolução da pandemia no
Brasil. Já o componente de expec-
tativas, que mede a capacidade de
se prever cenários para os próxi-
mos 12 meses, voltou a subir em
outubro. O componente reflete as
incertezas quanto ao ritmo possí-
vel de recuperação da economia
frente a possibilidade de novas
ondas, o cenário fiscal, o sinal
amarelo da inflação, agora mais
espalhada entre os produtos e, a
difícil capacidade de previsão do
câmbio e da taxa de juros”, disse a
economista da FGV Anna Caroli-
na Gouveia. (Agencia Brasil)
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PRÓXIMOS LEILÕES ELETRÔNICOS. Do Condutor da Praça- A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO através do Portal: www.canaljudicial.com.br/goldleiloes e será conduzida pelo Gestor Leiloei-
ro Ofi cial Uilian Aparecido da Silva- JUCESP 958. Na segunda praça, o valor mínimo para a venda corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, nos termos do artigo 13 do provimento 
CSM 1625/2009. Da comissão da Gestora Judicial- O arrematante deverá pagar a Gestora Judicial GOLD, a título de comissão o valor da porcentagem estipulada no edital, sob o preço de arrematação do imóvel. 
Dos lances- Os lances deverão ser ofertados pela rede internet, através do Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes. Da responsabilidade do arrematante- Serão de responsabilidade do arrematante todas 
as providências e despesas relativas a transferência dos imóveis, tais como recolhimento do ITBI, foro, laudêmio, taxas alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes, inclusive dados 
apurados junto ao INSS oriundos de construção ou reformas não averbadas no Órgão competente e, ainda, dívidas relativas ao condomínio, resguardada a possibilidade de ação regressiva contra o devedor 
principal, perante ao Órgão competente. Débitos de IPTU- Eventuais débitos de IPTU fi cam sub-rogados no valor da arrematação nos exatos termos do art. 130, parágrafo único do Código Tributário Na-
cional, mediante apresentação do extrato de débitos fi scais apresentado pelo arrematante. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloeis. A alienação 
obedecerá ao disposto na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e 
dos respectivos patronos.

Edital de 1ª e 2ª Praça de bens imóveis e para intimações dos executados:  GILBERTO ROMANATO (CPF nº 006.320.388-92); ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO (CPF nº 001.100.708-79), e UNIVERSO ÍNTIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA (CNPJ 03.200.503/0002-
80) bem  como para as intimações dos coproprietários JUVENAL JOSE DA SILVA  e sua mulher ALYDE MOREIRA DA SILVA (CPF em comum n° 108.366.678-91), e demais interessados, expedido nos autos da CARTA PRECATÓRIA nº 1047297-93.2018.8.26.0021, (oriunda dos autos da AÇÃO DE 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo nº 0806744-14.2013.8.12.0001, em trâmite na  1ª Vara Cível do Foro  da Comarca de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul/MS), ajuizada pelos exequentes CESAR AUGUSTO TELÓ (CPF nº 523.984.129-20), e NEISA MARIA FORMIGHERI TELÓ 
(CPF 608.394.141-53). O Dr. Alberto Alonso Muñoz, Juiz de Direito da Única Vara Cível do Setor Unifi cado de Cartas Precatórias Cíveis do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 
do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a 
público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 16/11/2020 às 14:00h, e com término no dia 18/11/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 18/11/2020 às 14:01h, e com término 
no dia 07/12/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. 
LOTE 1 -MATRICULA Nº 6.941 DO 11° CRI DE SÃO PAULO/SP. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 555.797,70 (Quinhentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e noventa e sete reais e setenta centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (julho/2020). LOTE 02 - MATRICULA 
Nº 255.426 DO 11° CRI DE SÃO PAULO/SP. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 8.828.278,00 (Oito milhões e oitocentos e vinte e oito mil e duzentos e setenta e oito reais), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (julho/2020). 

CONDIÇÕES: OS BENS SERÃO VENDIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM E SEM GARANTIA. DEBITOS DE IPVA, MULTAS DE TRÂNSITO OU DE AVERBAÇÃO QUE POR VENTURA RECAIAM SOBRE O BEM,
FICARÃO A CARGO DO ARREMATANTE, CORRENDO TAMBÉM POR SUA CONTA EM RISCO A RETIRADA DOS BENS. NO ATO DA ARREMATAÇÃO O ARREMATANTE OBRIGA-SE A ACATAR DE FORMA DEFINITIVA E
IRRECORRIVEL AS NORMAS E DEMAIS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO ESTABELECIDAS NO CATALOGO DESTRIBUIDO NO LEILÃO. MIGUEL DONHA JR – LEIOEIRO OFICIAL – JUCEPAR 14/256L. IMAGENS MERAMENTE
ILUSTRATIVAS. RUA PEDRO ZANETTI, 230 – COLOMBO – PR – TEL: 11 3651-8800

(CATALOGO, LOCAL DE VISITAÇÃO, DESCRIÇÃO COMPLETA E FOTOS NO SITE)
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AMAROK  2018 ASTRA  2009 ASX 2010 2011 BELINA  1984 2 C 100:  2002   1997 5 C3:  2007  2009 2010   2014  2008 2009  2009 2010 C3 PICASSO  2013 2 C4: 2012 2013  2009 2010 2 C4
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 01 (UM) MÊS. PROCESSO Nº 0002676-27.2019.8.26.0010 O MM.
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr. Carlos Antonio da
Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SALIM ABDU EL BAROUKI, CPF 269.726.748-40, e BARUKY
MULTIMARCAS LTDA, CNPJ 07.071.958/0001-12, na pessoa de seu representante legal, que a ação Monitória
proposta por Banco do Brasil S/A, foi julgada procedente e iniciou-se a fase de cumprimento de sentença.
Encontrando-se os réus, doravante executados, em lugar incerto e não sabido, e com fulcro no artigo 513, §
2º, inciso IV do NCPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL (NCPC, artigo 257, inciso III), p ara
os atos e termos da ação proposta e para, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, liquidarem o débito exequendo de R$ 138.515,57 (fevereiro de 2019) atualizado monetariamente (tabela
do TJSP) a partir de fevereiro de 2019 e acrescido dos juros de mora legais (12% ao ano) a partir de março
de 2019 e até o efetivo pagamento, ficando a parteexecutada advertida de que, transcorrido tal prazo (de 15
dias) sem o pagamento voluntário, será automaticamente iniciado o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo,
apresentar impugnação independentemente de penhora ou de nova intimação (NCPC, art. 525). Não ocorrendo
pagamento voluntário (no prazo de 15 dias previsto no art. 523, “caput” do NCPC), o débito será acrescido
exclusivamente de multa de 10% (dez por cento), tendo em vista que os executados fazem jus aos benefícios
da assistência judiciária. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de setembro de 2020.

M&G FIBRAS HOLDING S.A.
COMPANHIA FECHADA

CNPJ n.º 18.731.866/0001-38 - NIRE 35.300.455.916
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

Os Senhores Acionistas da M&G FIBRAS HOLDING S.A. são convidados pelo Conselho de Administração a se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará em sua sede social, localizada na Avenida das Nações 
Unidas, 12551 – 8º andar – Parte V – São Paulo/SP, no dia 06 de novembro de 2020, às 10h, a fim de: Tomar 
conhecimento do Relatório da Administração, do Parecer dos Auditores Independentes, examinar e deliberar sobre 
as contas da administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas 
relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019; Fixar o montante da remuneração global da Administração. 
Em consonância com o Parágrafo único do artigo 28 do Estatuto Social em vigor da Companhia, os mandatos 
de representação na Assembleia Geral deverão ser depositados na sede social da Companhia até às 18h (dezoito 
horas) do dia 04 de novembro de 2020. A M&G FIBRAS HOLDING S.A. informa ainda que o foro judicial compe-
tente para dirimir questões que envolva a sua acionista M&G FIBRAS PARTICIPAÇÕES LTDA. é o da cidade de São 
Paulo, onde está localizada a sua sede, nos termos do artigo 119 da Lei das Sociedades Anônimas. São Paulo, 23 
de outubro de 2019.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - M&G FIBRAS HOLDING S.A

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 12ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA
- Viaduto Paulina, 80 - 9º andar - sala 907 - Centro - CEP 01501-020 - Fone:
3242-2333 R. 2037 - São Paulo-SP - E-mail: sp12faz@tjsp.jus.br - EDITAL para
CONHECIMENTO de TERCEIROS INTERESSADOS, com prazo de 10 (dez) dias,
expedido nos autos do Proc. nº 1014153-08.2013.8.26.0053. A MMª Juíza de
Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - FazendaPública/
Acidentes, Estado de São Paulo, Dra. PAULA MICHELETTO COMETTI, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que a FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO move uma DE SAPROPRIAÇÃO - DESA-
PROPRIAÇÃO por UTILIDADE PÚBLICA  / DL 3.365/1941 - contra PHILIPPE
RENÉ MICHEL MARIE DE VITON DE PEYRUIS - ESPÓLIO e OUTROS, objetivando
o 16º pavimento do Edifício Barão de Iguape, situado na Rua Direita, nºs 250 e
256, esquina com a Praça do Patriarca, nº 30 e Rua da Quitanda nº 157, Centro,
São Paulo/SP, matriculado sob nº 18.497 do 4º Ofício de Registro de Imóveis ,
declarados de utilidade pública conforme Decreto Estadual nº 58.732, de 17/12/
2012, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 18/12/2012, para
implantação de dependências do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Para levantamento de 80% dos valores depositados, foi determinada a expedi-
ção do presente edital com o prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação no
Órgão Oficial, para IMPUGNAÇÃO de TERCEIROS INTERESSADOS, nos termos
e para os fins do disposto no artigo 34 do Decreto Lei nº 3365/41. E para que
produza seus efeitos de direito, será o presente afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de outubro de 2020.

30 e  31/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000614-20.2017.8.26.0704 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima
Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELIANA SANTOS DAMACENO GIOVANOLI, Brasileira, que
o CONDOMÍNIO VILLES DE FRANCE lhe ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança
de R$ 3.073,15, referente à cota condominial e fundo de reserva, vencidos de 20.09.2016 à 20.01.2017,
referente a unidade 82 Bloco C-1 Edifício Toulon, inclusa a multa de 2% no valor de R$ 54,95 em conformidade
com o artigo 1336, § 1º do Código Civil, em vigor a partir de 10.01.03, alusivos à unidade supracitada. Estando
a executada em lugar ignorado e incerto, procedeu-se ao arresto sobre os direitos pertencente a executada
ELIANA SANTOS DAMACENO GIOVANOLI, sobre o apartamento nº 82, localizado no 8º andar do BLOCO
C-1 ou EDIFÍCIO TOULOM (MÓDULO C), situado à rua Trajano Reis número 47, e Rodovia Raposo
Tavares, Jardim das Vertentes, no 13º Subdistrito Butantã, registrado na Matrícula nº 166.533 sendo determinada
a CITAÇÃO, por EDITAL para que em 03 dias, pague o débito atualizado, acrescidos de juros de mora, multa
convencionada moratória de 2% e demais cominações contratuais e honorários advocatícios de 15% que será
reduzido pela metade em caso de pagamento, e não o fazendo será convertido o ARRESTO EM PENHORA
nos termos do artigo 830, § 3º do CPC, com a INTIMAÇÃO para querendo ofereça embargos no prazo de
15 dias, contados a partir do término do prazo do edital, facultando-lhe nesse prazo, reconhecendo o crédito
da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, requerer
que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de
1% ao mês, prazos estes que começarão a fluir, após os 20 dias supra. Não sendo opostos embargos à
execução, a executada será considerada revel, sendo-lhe 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
21 de setembro de 2020. 30 e 31/10

Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0033236-36.2020.8.26.0100. A Drª. Ana Lúcia Xavier
Goldman, MMª. Juíza de Direito da 28ª Vara Cível Foro Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a JINGAI
LI, CPF 233.017.138-23. que o HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, lhe ajuizou da Ação de Conhecimento,
julgada procedente, encontrando-se o processo na fase de Cumprimento de Sentença. Estando a executada
em lugar ignorado e incerto, foi determinada a INTIMAÇÃO por edital, para no prazo de 15 dias, a fluir após
os 20 dias supra, efetuem o pagamento do débito no valor de R$ 75.736,30 em julho/2020, devidamente
atualizado, sob pena do débito ser acrescido de multa de 10% e de honorários de advogado de 10%. Fica
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo supra sem o pagamento, inicia-se
o prazo de 15 dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente
impugnação. Será o presente edital por extrato publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 15/09/2020.

3ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1034154-96.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional
II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). FABRICIO STENDARD, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) LEO PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA, CNPJ 02.045.161/0001-27, JOSE HENRIQUE TRONCON
CURY, CPF 082.128.368-51, ANTONIA DE SOUZA, CPF 265.640.091-00 e EMILIA BATISTA, CPF
045.247.068-44, que lhes foram proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Carlos Sergio
Barbosa, objetivando em síntese o ressarcimento pelos réus a título de regresso do valor dispendido pelo autor
noutro processo nº 0020202-84.1999.8.26.0114 em tramite na 7ª Vara Civel da Comarca d e Campinas / SP
em razão de figurar como um dos fiadores do contrato de locação de imóvel para fins comerciais no referido
processo. Da-se a ação o valor de R$ 230.000,00 (válidos para abril/2015) para efeitos de alçada fiscal e de
rito. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo-SP. J – 30 e 31/10

COMARCA DE SÃO PAULO- FORO CENTRAL CÍVEL - 2ª VARA DE REGISTROS
PÚBLICOS - Pça. João Mendes s/nº - salas 2203 - 2205 e 2207 - Centro - CEP
01501-000 - Fone: (11) 2171-6362 - São Paulo-SP - E-mail: sp2regpub@tjsp.jus.br
- EDITAL de CITAÇÃO expedido nos autos da ação de USUCAPIÃO, processo nº
1044258-79.2017.8.26.0100.  A MMª Juíza  de Direito da 2ª Vara de Registros
Públ icos,  do Foro Centra l  Cível ,  Estado de São Paulo,  Dra.  JULIANA DIAS
ALMEIDA DE FILIPPO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)  IPESP - Instituto
de Previdência do Estado de São Paulo, Conjunto Habitacional Miraflores I,
Gislaine de Lourdes Leone Genari (RG 6.764.041-2 e CPF 010.616.648-48) e s/
m Ronaldo Caetano Genari (RG 7.1171923 e CPF 933.105.79), réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/
ou sucessores, que LOURDES BERTOLETTI ajuizou ação de USUCAPIÃO visan-
do declaração de domínio sobre o imóvel situado na Rua Nicolau Alberto Defina, nº
251, apartamento nº 43, bloco I, CEP 04397-400, 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 contes-
tada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR
ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos26 de outubro de 2020.

31/10  e  04/11

COMPANHIA MÜLLER DE BEBIDAS
NIRE 35.300.174.054 - CNPJ nº 03.485.775/0001-92

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2020
-

 
(i) (ii) 

Deliberações 
(i) deliberação acerca da 

-

-

 -  -  - 43.210 
 -  -  - 14.224.374. 

-
Conrado 

Nelson 
Nelson Findeiss. Be-

- 
Nelson Findeiss -  - 

 - 
-

 - 774.225. Nelson Findeiss - 388.890. 
Nelson Findeiss - 783.234. -

 
-

21/09/2020. Presidente. 

Companhia Müller de Bebidas
CNPJ/MF 03.485.775/0001-92 - NIRE 35300174054

Ata da Reunião Extraordinária I do Conselho de Administração

-

-

 

Matheus Cruz Morelli e Thales Andre Rodrigues de Souza

-
-

-

-

-

-
 

Jucesp  

IPS WORLDWIDE DO BRASIL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
CNPJ nº 09.376.283/0001-45  NIRE 35.222.025.793

INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO SOCIAL
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito a parte abaixo: A. IPS Worldwide LLC, sociedade devidamente constituída 
e existente de acordo com as leis do Estado da Flórida, Estados Unidos da América, com sede em 265 Clyde Morris Boulevard, Ormond Beach, 
Flórida 32174, Estados Unidos da América, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº 09.317.452/0001-76, neste ato 
representada por sua bastante procuradora, Sra. Graciele Lima Domingos, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula 
de Identidade RG nº 30.443.488-7 SSP/SP e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas (“CPF”) sob o nº 299.950.768-29, residente e domiciliada na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Professora Virgília Rodrigues Alves de Carvalho Pinto, 360, apartamento 08, Jardim Leonor 
Mendes de Carvalho Barros, CEP 02346-000, conforme procuração outorgada em 20/02/2020, traduzida para o vernáculo pela tradutora pública 
juramentada Célia Polacow Korn, Tradução nº 65991, Livro nº 733, folhas 369 a 371, devidamente registrada no 9º Oficial de Registro de Títulos 
e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo sob o nº 1.363.580 em 04/03/2020; ÚNICA SÓCIA da sociedade empresária limitada IPS 
Worldwide Do Brasil Prestadora de Serviços Ltda., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Restinga, 113, salas 705 
e 706, Tatuapé, CEP 03065-020, inscrita no CNPJ nº 09.376.283/0001-45 e com seu Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob NIRE 35.222.025.793, em sessão de 14/01/2008, e 29ª e última alteração contratual arquivada sob o 
nº 204.561/20-6, em sessão de 02/07/2020 (doravante designada “Sociedade”), decidem o quanto segue: I. Dissolução da Sociedade I.1. 
A Sociedade iniciou suas atividades em 14/01/2008, tendo encerrado todas suas operações e atividades em 30/06/2020. I.2. Tendo em vista o 
encerramento das atividades da Sociedade, a sócia representando a totalidade do capital social resolve, nos termos no artigo 1.033, inciso II, do 
Código Civil, dissolver, liquidar e extinguir a Sociedade, de acordo com os termos e condições do presente instrumento. II. Liquidação e Extinção 
da Sociedade II.1. Em virtude da deliberação acima, o ativo e o passivo da Sociedade foram apurados no balanço patrimonial levantado em 
30/09/2020 (doravante denominado “Balanço Patrimonial de Encerramento”). II.2. Conforme apurado no Balanço Patrimonial de Encerramento, a 
Sociedade não possui passivos ou ativos a serem liquidados. Em decorrência da ausência de passivos a serem liquidados pela Sociedade, dispensa-
se a fase de liquidação prevista no artigo 1.102 do Código Civil Brasileiro, sendo que a sócia decide extinguir a Sociedade, de acordo com os termos 
do artigo 1.109 do Código Civil. II.3. A sócia e a Sociedade outorgam entre si a mais plena, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamarem 
uma da outra, seja a que título for, com fundamento no contrato social e suas alterações, declarando, ainda, dissolvida, liquidada e extinta, para 
todos os efeitos, a Sociedade, com o arquivamento deste distrato perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo. II.4. A responsabilidade pelo 
ativo e passivo porventura superveniente da Sociedade fica a cargo da ex-sócia IPS Worldwide LLC., observado, entretanto, o disposto no artigo 
1.110 do Código Civil. II.5. Caberá à Sra. Graciele Lima Domingos, acima qualificada, conservar, pelo prazo legal, os livros e documentos da 
Sociedade, ora distratada, o qual fica autorizada a proceder à baixa das inscrições da Sociedade perante as repartições públicas federais, estaduais 
e municipais, podendo nomear procuradores para tanto e praticar todos e quaisquer atos necessários para o bom e fiel cumprimento de suas 
funções. II.6. A Sra. Graciele Lima Domingos, acima qualificada, aceita, neste ato, a sua nomeação para praticar todos os atos necessários para 
a extinção da Sociedade. II.7. Ainda que, de acordo com o Artigo 7º da Lei Complementar nº 147/2014, para o registro do presente instrumento 
esteja dispensada a apresentação de documentos que comprovem a regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas da 
Sociedade, está anexa ao presente instrumento o Certificado de Regularidade do FGTS. II.8. O foro da Comarca da cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, é eleito para dirimir qualquer questão oriunda do presente instrumento, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Instrumento Particular de Distrato Social da IPS Worldwide Do Brasil Prestadora 
de Serviços Ltda., em 03 vias, na presença das testemunhas abaixo. São Paulo, 01/10/2020. IPS Worldwide LLC Por: Graciele Lima Domingos - 
Procuradora. Graciele Lima Domingos. JUCESP nº 430.229/20-3 em 21.10.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Citação - Prazo 20 dias - Processo 1004910-93.2018.8.26.0011. A Dra. Rosana Moreno Santiso, Juíza 
de Direito da 3ª Vara Cível - Foro Regional XI - Pinheiros. Faz Saber a Transcerevale Transportes Gestão 
e Intermediação de Negócios Ltda Epp, CNPJ 16.970.187/0001-96, na pessoa de seu representante legal, 
que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 126.726,72 
(07.05.2018), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao saldo devedor da Proposta de Abertura 
de Conta, Limite de Crédito e Contratação a Produtos e Serviços Bancários - Pessoa Jurídica - BUSINESS 
(Operação nº 3196130046184000173). Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, 

advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que a tornará isenta das custas ou embargue, 
sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso 
de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1006674-38.2018.8.26.0198 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da  
3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) DGL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 58.338.583/0001-45, na pessoa de seu representante legal e GILBERTO 
MARQUES DA SILVA, Brasileiro, CPF 905.454.608-59, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte 
de Banco Santander (Brasil) S/A, objetivando condenar os réus ao pagamento de R$ 123.252,69 (dezembro/2018), corrigidos 
monetariamente, bem como a custas, honorários e demais cominações, referente ao inadimplemento do instrumento particular de 

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 

publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de outubro de 2020.      B 31/10 e 04/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021436-38.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da  
1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). DENISE CAVALCANTE FORTES MARTINS, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a Recimax Termoplásticos Ltda. - EPP, CNPJ 05.630.976/0001-61, na pessoa de seu representante legal, 
que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, ajuizou uma Ação com Procedimento Comum Cível, objetivando 
condenar a ré ao pagamento de R$ 492.770,22 (abril/2013), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente ao débito 
das faturas de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado à Rua Araras, 231, Jardim Califórnia, Barueri/SP (Parceiro 
20364196 - instalação 200001405), bem como ao pagamento dos valores correspondentes a todas as faturas de energia 
elétrica que vierem a ser emitidas, vencidas e inadimplidas, custas, honorários e demais cominações. Estando a requerida 

ser considerada revel, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras 

forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de setembro de 2020.             B 31/10 e 04/11
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Safra
paranaense de

verão deve
chegar a

24 milhões
de toneladas

A expectativa de produção
para a safra paranaense de ve-
rão 20/21 aponta para um vo-
lume de 24,4 milhões de tone-
ladas de grãos. A área planta-
da deve ocupar 6,09 milhões de
hectares, segundo relatório
mensal do Departamento de
Economia Rural (Deral), da Se-
cretaria da Agricultura e Abas-
tecimento, divulgado na sexta-
feira (30).

O relatório mostra ainda
que a produção de trigo apre-
senta um recuo em relação às
expectativas iniciais, mas ain-
da assim será a maior produ-
ção no Estado nos últimos três
anos. Com a concretização de
um volume de 3,1 milhões de
toneladas de trigo, a safra to-
tal de grãos do Paraná, no pe-
ríodo 2019/20 está sendo fina-
lizada, devendo atingir um vo-
lume total de 40,65 milhões de
toneladas, 13% a mais que o
período anterior.

Apesar de ainda irregula-
res, as chuvas que ocorreram
no Estado nas últimas sema-
nas contribuíram com a recu-
peração do plantio da safra de
grãos de verão 2020/21 que
estava bastante atrasado.
Houve recuperação no plantio
de soja, milho, feijão e também
foi a acelerada a colheita do tri-
go, que está em processo de
finalização.

Para o diretor do Deral,
Salatiel Turra, a estiagem co-
meça a recuar a tempo, o que
demonstra um alento aos pro-
dutores que estão acelerando
o plantio das lavouras em todo
o Estado. Segundo Turra, a
cotação do dólar, elevada frente
ao real, repercute na decisão
de plantio dos produtores. Por
outro lado, os produtores es-
tão à mercê do comportamen-
to do clima daqui para frente,
disse Salatiel. (AENPR)
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Importados

Mercedes-Benz GLB 200 chega
ao mercado brasileiro

Porsche 718 Cayman
GT4 e 718 Spyder
chegam no Brasil

Versátil e flexível, o mais novo SUV da
Mercedes-Benz chega ao Brasil proporcio-
nando um desempenho eficaz para diversas
ocasiões. O Mercedes-Benz GLB 200 Laun-
ch Edition já está disponível em todos os con-
cessionários da marca no mercado brasileiro
pelo preço público sugerido de R$ 299.900.

O GLB foi criado para comportar um gran-
de número pessoas em um veículo e, para isso,
o modelo oferece sete confortáveis lugares e
sua longa distância entre eixos, que garante
um espaço generoso. Além disso, o novo SUV
permite a alteração da configuração interna,
possibilitando, quando não estiver com os sete
ocupantes, ampliar sua capacidade de carga
com o rebatimento total ou parcial dos assen-
tos da segunda e terceira fileira.

Para que o GLB ofereça o máximo de
conforto no espaço urbano, o novo SUV traz
soluções inteligentes para o dia a dia na cida-
de. A suspensão, além de robusta, é confor-
tável e garante um alto nível de estabilidade.
Além disso, a direção com assistência elétri-
ca é leve nas manobras e precisa quando ne-
cessário. E a combinação motor-transmissão
prima tanto pela rápida resposta aos coman-
dos do motorista quanto pela eficiência no
consumo.

Os sistemas de segurança e de assistên-
cia à condução são de última geração, asso-
ciando-se às qualidades de construção e ma-
teriais que posicionam os veículos da Merce-
des-Benz entre os mais seguros do mundo.

Com poderosas proporções, firmeza nas
curvas e design robusto, o novo GLB é um
SUV versátil e um espaçoso veículo para a
família: é o primeiro Mercedes-Benz neste
segmento disponível com sete lugares. Os dois
assentos na terceira fila podem ser usados por
pessoas com até 1,68 metro de altura. O novo
membro da família conta ainda com um efici-
ente motor de quatro cilindros, com sistema
de desativação de cilindros quando necessá-
rio, visando melhor consumo de combustível,
e sistemas de assistência à direção com apoio
cooperativo ao motorista.

Com um entre eixos de 2.829 milímetros,
o GLB oferece um espaço generoso. A altu-

ra para cabeça na primeira fila de assentos é
de 1.069 milímetros, a melhor neste segmen-
to. Além disso, o espaço para as pernas na
configuração para cinco pessoas é especial-
mente confortável.

A capacidade do porta-malas, variando
entre 130 e 1.680 litros, é equivalente à de
uma station-wagon. A inclinação dos encos-
tos é ajustável em vários estágios, o que per-
mite que o compartimento de bagagem pos-
sa ser aumentado, para uso mais versátil.

O GLB oferece uma terceira fila de as-
sentos, com dois bancos adicionais, que pro-
porcionam um espaço confortável e amplo
equipamento de segurança, com apoios de
cabeça retráteis, cintos de segurança com
tensores e sete airbags, incluindo o airbag de
joelho para o condutor. Além disso, o modelo
conta com ancoragem ISOFIX para assen-
tos infantis compatíveis, que permitem fixar
até quatro cadeirinhas na parte traseira.

Detalhes de conforto na terceira fileira
incluem dois porta-copos entre os bancos,
assim como dois porta-objetos com interior
emborrachado à esquerda e à direita da for-
ração do compartimento de bagagem. Os
bancos podem ser rebatidos de forma a fica-
rem nivelados com o assoalho do porta-ma-
las, para ampliar a capacidade de bagagem.
Além disso, a segunda fila, pode ser rebatida
total ou parcialmente, na proporção 40:20:40.

 Design externo robusto e marcante
As poderosas proporções do GLB dão

força ao design e as superfícies da carroce-
ria valorizadas, os vincos reduzidos e os en-
caixes precisos são os maiores destaques. A
seção dianteira verticalizada apresenta ainda
suas lanternas marcantes, assim como os
balanços curtos à frente e na traseira.

As portas do veículo se sobrepõem às
soleiras, melhorando a facilidade de acesso e
mantendo a entrada livre de sujeira, além de
aumentar a proteção em caso de impactos
laterais. Molduras protetoras pretas em toda
a volta do GLB dividem visualmente as pro-
porções e ressaltam a personalidade do veí-
culo, da mesma forma que as proteções infe-
riores na frente e na traseira.

A concepção moderna e funcional do in-
terior do Mercedes-Benz GLB faz com que
o automóvel mantenha uma conexão com o
espírito off-road. O painel de instrumentos
consiste em uma única peça, que tem recor-
tes óticos nas áreas do motorista e do passa-
geiro da frente. O condutor fica em frente a
um cockpit formado por uma tela panorâmi-
ca, com controles e display executados por
meio do MBUX (Mercedes-Benz User Ex-
perience).

Um novo item é o elemento tubular ca-
racterístico com aparência de alumínio que
arremata a parte inferior do painel de instru-
mentos e abriga as três saídas de ar centrais
redondas. Elas criam uma impressão de ro-
bustez, força e um certo ar de diversão ao
apoio do painel. Abaixo das saídas de ar fica
o painel de controle do ar-condicionado de
duas zonas, nas quais as teclas dão a impres-
são de terem sido usinadas a partir de um
cilindro de alumínio sólido.

A personalidade do interior também se
manifesta no console central. Elementos tu-

bulares parecendo usinados dão uma apa-
rência de solidez ao design dos componen-
tes e controles. Nas portas, o espírito SUV
é ressaltado pela alça horizontal, uma peça
robusta incrustrada na estrutura do painel
da porta, que lembra um tubo de alumínio
usinado.

O GLB conta com faróis de LED e fa-
róis de neblina. Eles distribuem a luz com
maior amplitude que os faróis principais, ilu-
minando melhor as áreas periféricas. Sua
posição baixa no para-choques dianteiro re-
duz o risco de provocar ofuscamento.

Os sistemas de assistências trazem a
última geração dessa tecnologia para o GLB:
Assistente de distância DISTRONIC, Assis-
tente de frenagem, Assistente de manuten-
ção e mudança de faixa, Assistente de ponto
cego, Assistente de direção e o Assistente
Ativo de Estacionamento com sensores PA-
RKTRONIC.

Com uma suspensão conforto, o GLB
tem na frente torres de suspensão McPher-
son e, na traseira, um eixo multilink com mo-

las de compressão com isolamento acústico
e vibracional.

O modelo também apresenta o sistema
de informação e entretenimento MBUX
(Mercedes-Benz User Experience). Entre as
principais vantagens da tecnologia, vale des-
tacar o poderoso computador, telas e gráfi-
cos brilhantes, mostradores individualizáveis
e controle vocal que pode ser ativado com a
chamada “Ei, Mercedes”.

Motor eficiente e econômico
O motor a gasolina com quatro cilindros

do novo GLB foi completamente atualizado
para o lançamento da série de modelos com-
pactos. Em comparação com a geração an-
terior, ele se caracteriza pela potência signi-
ficativamente maior (163 cv), eficiência ele-
vada e menores emissões.

Compacto e leve, o motor que equipa o
GLB 200 Launch Edition recebe a desig-
nação M 282 e tem 1,33 litros de cilin-
drada. O novo motor traz a tecnologia de
desativação de dois cilindros, dependen-
do da necessidade, ocorrendo de forma
automática, por exemplo, quando o con-
dutor pressiona mais o acelerador, ou ao
chegar a um trecho de subida, o motor reage
imediatamente, trabalhando com os quatro
cilindros. Isso traz uma economia de com-
bustível significante.

Otimizando a eficiência e agilidade do
motor, o GLB conta com a transmissão
7G-DCT de dupla embreagem, com sete
velocidades. Ela se caracteriza pela ra-
pidez nas trocas de marchas na acelera-
ção e pode ser utilizada por meio dos shift
paddles posicionados junto ao volante nos
modos: Eco, Comfort, Sport e Individual,
que permite configurar os vários parâme-
tros de acordo com a necessidade do con-
dutor.

A transmissão conta com duas bombas
de óleo, uma mecânica e outra elétrica. Esta
última é acionada quando o motor é desliga-
do através da função Start/Stop, mantendo a
pressão hidráulica para um acionamento ime-
diato quando o motor for religado, permitindo
uma arrancada imediata.

Motos

Tiger 1200 ganha
modelos Alpine e Desert

As Tiger 1200 Alpine Edition (R$ 83.590)
e Desert Edition (R$ 88.590) chegaram às
18 concessionárias Triumph, ambas trazendo
novidades tecnológicas, principalmente em
relação ao modelo de entrada XR e ao inter-
mediário XCx, já disponíveis em nosso mer-
cado, e uma condição exclusiva e inédita: 3
anos de garantia de fábrica. Inspiradas por
algumas das mais emocionantes aventuras de
motocicletas ao redor do mundo, essas duas
novas Triumph ostentam, em cada uma, um
novo esquema de cores exclusivo, além de
incorporarem novas tecnologias que contri-
buem com suas habilidades para enfrentar
aventuras.

Cada nova versão também ganhou uma
nova cor exclusiva. A Tiger 1200 Alpine está
disponível no tom Snowdonia White, enquanto
a Tiger 1200 Desert vem na cor Sandstorm.

As duas motos oferecem uma combina-
ção de desempenho e potência do motor de
três cilindros, de 1.200 cc, um nível muito alto
de tecnologia voltada para o piloto e compo-
nentes e acabamentos de alta qualidade. Seu
propulsor, por exemplo, com respostas ime-
diatas, desenvolve potência máxima de
141 cv (a 9.350 rpm) e torque máximo de
122 Nm (a 7.600 rpm), com o som incrí-
vel proporcionado pelo novo sistema de
escapamento Arrow – uma das novidades
que chegam como recursos de série nos
dois modelos. O sistema de escapamento
Arrow é um conjunto mais leve, com aca-
bamento em titânio e fixadores feitos de
fibra de carbono – tudo isso, além de con-
tribuir com o desempenho e proporcionar
um som muito mais refinado ao motor, tam-
bém oferece um visual mais moderno e no-
bre às motocicletas.

As duas motos já vêm equipadas, tam-
bém como item de série, com o sistema de
Auxílio de Troca de marcha Triumph (TSA -
Triumph Shift Assist). O sofisticado recurso
chegou recentemente ao Brasil na linha Ti-
ger 900 e foi desenvolvido a partir do tradici-
onal quickshifter da Triumph, presente em
outros modelos da marca. No TSA, a tecno-
logia foi ainda mais aprimorada, permitindo
mudanças de marchas rápidas para cima e
para baixo, mais suaves e confortáveis, sem
o auxílio da embreagem, enquanto o piloto

mantêm a posição do acelerador. Essa tec-
nologia reduz a fadiga do piloto e melhora a
pilotagem.

A Tiger 1200 Alpine Edition é baseada
na versão XRx, não disponível no Brasil, sen-
do equipada com todos os seus recursos, além
das novidades já citadas. Isso inclui, por exem-
plo, piloto automático atualizado, tela ajustá-
vel com display TFT colorido, iluminação de
LED (que oferece estilo mais moderno e maior
visibilidade ao piloto), interruptores com de-
sign ergonômico e iluminação de fundo, ma-
noplas com aquecimento, ignição sem chave
“amigável ao piloto” e quatro modos de pilo-
tagem: “Rain”, “Road”, “Off Road” e
“Sport”.

A Tiger 1200 Desert Edition foi constru-
ída a partir da conhecida Tiger 1200 XCx,
vendida no Brasil desde 2018. Assim como a
Alpine, ela chega ao consumidor equipada
com piloto automático, tela ajustável com dis-
play TFT colorido, iluminação de LED, inter-
ruptores com design ergonômico e ilumina-
ção de fundo, manoplas com aquecimento,
ignição sem chave “amigável ao piloto”. Uma
diferença é que ela oferece cinco modos de
pilotagem (e não 4, como na Alpine): “Rain”,
“Road”, “Off Road”, “Off Road Pro” e “

Sport”.
Além das novidades tecnológicas das

novas Tiger 1200 Alpine e Desert, a Tiger
1200 oferece várias opções de recursos, ino-
vações e benefícios para proporcionar uma
experiência de pilotagem superior, como: sis-
temas de gestão totalmente integrados con-
trolados por uma Unidade de Medição de
Momento de Inércia (IMU), sistema de fre-
nagem integrado (desenvolvido com a Conti-
nental), freios ABS e controle de tração oti-
mizados para curvas, controle de arranque
em subida e acelerador E mais: o para-brisa
ajustável eletricamente torna todas as viagens
ainda mais confortáveis.

As novas Tiger também mantêm os seus
altos níveis de eficiência e segurança nas fre-
nagens com freios Brembo de alta especifi-
cação, suspensão WP ajustável controlada
pela tecnologia Triumph de suspensão semi-
ativa, duas posições de altura do assento (835-
855 mm), ajustáveis em 20 mm para adapta-
ção ao estilo de pilotagem e ao terreno. A
linha Tiger 1200 conta com mais de 50 aces-
sórios opcionais, permitindo que o cliente per-
sonalize bastante a sua moto para maximizar
a experiência de pilotagem, independentemen-
te do modelo escolhido.

As versões mais esportivas dos modelos
de dois lugares da Porsche começam a che-
gar ao Brasil. O cupê 718 Cayman GT4 e o
roadster 718 Spyder poderão ser encomen-
dados em todos os concessionários Porsche,
com entrega das primeiras unidades prevista
para o início de 2021. Os preços iniciam-se
partir de R$ 555 mil para o 718 Cayman GT4
e R$ 549 mil para 718 Spyder.

Os dois modelos foram concebidos para
oferecer alto desempenho e máximo prazer
de condução esportiva. Ambos são equipa-
dos com motor boxer atmosférico de seis ci-
lindros com 3.995 cm³ com 420 HP de po-
tência duas opções de câmbio: PDK de sete
marchas (com modo PDK Sport) ou manual
de seis marchas. Esse conjunto mecânico
permite aceleração de 0 a 100 km/h em 4,4 s
para ambos os modelos, com velocidades
máximas de 301 km/h (718 Spyder) e 304
km/h (Cayman GT4).

Tanto o 718 Cayman GT4 quanto o 718
Spyder (apesar de ser derivado do Boxster,
esse nome não é usado nesta versão) possu-
em PASM (sistema de gerenciamento ativo
da suspensão) com suspensão rebaixada em

30 milímetros, PSM (gerenciamento de esta-
bilidade) otimizado e PTV (vetoreamento de
torque). O PCCB (discos de freio de com-
posto de cerâmica) é opcional.

Para o GT4, existe a opção de pacote
Clubsport com santantônio traseiro de aço,
extintor de incêndio manual e cintos de segu-
rança de seis pontos para o piloto. No 718
Spyder, a capota de lona tem acionamento
manual, de operação fácil e rápida. Com isso,
elimina-se o peso do sistema elétrico presen-
te nos 718 Boxster. Ambos foram feitos pen-
sando no uso em pistas, mas os equipamen-
tos de conforto e conveniência presentes tor-
nam qualquer viagem extremamente praze-
rosa.

As versões de topo da linha 718 apre-
sentam como novidade o material Race-Tex
de alta qualidade, substituto do tecido Alcan-
tara. Baseado nas capas usadas nos bancos
de corrida, esse material tem uma estrutura
altamente respirável e proporciona mais apoio
nas curvas. A vívida pintura especial Python
Green vai fazer parte da paleta de cores dos
dois modelos, bem como as rodas de 20 pole-
gadas em Aurum.
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Expediente

Para você que sofre de insônia, en-
xaqueca, dores nas costas e deseja
melhor noite de sono, melhor qua-
lidade de vida e saúde através do
desenvolvimento sustentável de
produtos que promovem bem-es-
tar para pessoas que buscam
longevidade, nós temos uma solu-
ção para lhe oferecer.(11) 99653-7522


