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Banco Mundial aprova empréstimo
de US$ 1 bi para ampliar Bolsa Família
Cientistas da UFRJ dizem que
reabertura de escolas é imprescindível
Página 4

Dívida bruta do governo deverá
encerrar o ano em 96% do PIB
Página 3

Dez capitais apresentam
sinais de crescimento de
covid-19, diz Fiocruz

Dezenas de milhares de
muçulmanos protestaram no
Paquistão, em Bangladesh e
em territórios palestinos na
sexta-feira (29) depois que assassinatos em uma igreja da
França levaram o presidente
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.
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Milhares de
muçulmanos
protestam
contra
comentários
de Macron

O boletim InfoGripe, divulgado semanalmente pela
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), mostra que dez capitais
brasileiras apresentam sinal
de crescimento moderado,

probabilidade maior que 75%,
ou forte, probabilidade maior
que 95% na tendência de longo prazo (seis semanas) de
casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e de

covid-19.
Os casos notificados e óbitos no país apresentam ocorrência muito alta, segundo o boletim. O coordenador do InfoGripe, 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 moderado de crescimento do número de infectados para a tendência
de longo prazo, acompanhado de
sinal de estabilização na tendência de curto prazo.
Página 4

O Banco Mundial aprovou
um empréstimo de US$ 1 bilhão (R$ 5,73 bilhões no câmbio atual) para reforçar a expansão do Bolsa Família, informou
na sexta-feira (30) a instituição
financeira. A medida integra o
projeto do banco multilateral
para preservar a renda da população mais afetada pela
pandemia de covid-19.
Em nota, o Banco Mundial
informou que o dinheiro deverá beneficiar pelo menos 1,2
milhão de novas famílias no
programa, resultando em 3 milhões de pessoas a mais atendidas. O banco informou que,
desse total, 990 mil são crianças e jovens e 7 mil, indígenas.
De acordo com a instituição financeira, cerca de 13 milhões de famílias estavam cadastradas no Bolsa Família an-

tes do início da pandemia. O
empréstimo ampliaria o público 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 financeira, o programa emergencial
do banco é baseado em três
pilares: proteger os mais pobres
e vulneráveis; apoiar os negócios e salvar empregos; e ajudar os países em desenvolvimento a implementar medidas
emergenciais de saúde e fortalecer
a
resiliência
econômica.(Agencia Brasil)

São Paulo prorroga
campanha de multivacinação
e poliomielite
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Indicador de incerteza
da economia recua
pelo sexto mês
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DÓLAR
Comercial
Compra: 5,74
Venda:
5,74

EURO
Turismo
Compra: 5,67
Venda:
5,89

Compra: 6,68
Venda:
6,69

Esporte

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 edição do Rally dos Sertões, realizado nesta sexta-feira (30)
na fazenda que abriga o Autódromo 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 tempo. Ao todo, 56 UTVs participaram do prólogo.
Capotagem – O circuito
montado na fazenda tem 4.730m
em um percurso sinuoso e de
piso mesclando terra pura e cascalho. Sem área de escape, o trajeto foi palco de alguns acidentes, incluindo a capotagem de
um UTV, cuja tripulação conseguiu dar continuidade à volta
classificatória já que o veículo
sofreu poucas avarias.
“O prólogo sempre é muito
emocionante, por que os pilotos e navegadores precisam estar totalmente concentrados – e

esse foi um fator especialmente importante hoje, por que o
traçado era manhoso e não permitia erro”, resumiu Rodrigo
Varela. “Mas foi bom pra gente
já sentir um pouco da adrenalina que vamos experimentar nos
próximos dias. Temos quase cinco mil km de corrida pela frente neste Sertões”, comentou o
piloto da equipe Can-Am Monster 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
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Sertões: Denísio Casarini e Rodrigo
Varela dominam prólogo dos UTVs

Rodrigo Varela/Gunnar Dums
4min33s para o 21º melhor tempo do dia entre os 56 participantes. A dupla tricampeã mundial

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

rela/Gustavo Bortolanza fizeram o sétimo tempo (4min25).
Bruno é o atual campeão brasileiro de Rally Baja, competição tecnicamente similar ao
Rally dos Sertões.
Neste sábado a 28ª edição
da prova inicia a corrida propriamente dita, percorrendo
um total de 585km a partir de
Mogi Guaçu. Destes, 205km
são de especiais – trecho cronometrado em alta velocidade. O restante são deslocamentos. O domingo será dedicado apenas ao deslocamento dos competidores para Brasília, ponto de partida do restante do rally.

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 (inclusive clássicos preparados
para competição) e a protótipos 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, presidente do Automóvel Clube Paulista, organizador dos 500 Km
de Interlagos, está confiante
em reunir um número de participantes igual ou maior que
o de 2019, quando 31 carros
participaram da prova. “O re-
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500 Km de Interlagos chega à 36ª edição em 2020

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

Protótipos P2.
Quinze carros já estão inscritos para a corrida. Um deles
é o VW Brasília do trio formado 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 alcunha 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 Arias que será pilotado pelo bicampeão da categoria, Carlos Vallone,
e por Gabriel Vallone; um Alfa
Romeo 156 de Erick Grosso; um
Renault Sandero RS do trio Thiago Regis/Tadeu Jayme/Ricardo Cimatti; 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 Soares 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/Rogério 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 somente para a esquerda como a
pista norte-americana, não era
um oval propriamente dito, mas
permitia altas médias horárias.
Esse atrativo fez a corrida ganhar importância rapidamente e
se transformar em uma das mais
aguardadas do calendário anual
de automobilismo.

A prova deixou de acontecer em alguns anos devido a
fatores diversos, em especial
reformas no autódromo e restrições governamentais de uso
de combustível para provas automobilísticas durante a crise
do petróleo. A partir de 1997,
entretanto, os 500 Km voltaram com força, já no traçado
único que Interlagos passou a
ter com as reformas concluídas no início de 1990. Entre
2014 e 2017, a prova aconteceu no Autódromo Velo Città,
em Mogi Guaçu (SP), e teve
seu nome alterado para 500
Km de São Paulo. O nome original foi retomado em 2018,
com a volta da corrida a Interlagos, e o atual regulamento
foi adotado no ano seguinte.
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Aeroportos esperam aumento do
movimento no feriado de Finados
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA 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 paulistana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia paulista). Twiteer @cesarnetoreal ... Email @cesar@cesarneto.com
+
C Â M A R A (SP)
Vereador-presidente Tuminha (PSDB), Mario Covas (PODEMOS ex-PTN), Milton Leite (DEM ex-PFL), Suplicy (PT), Camilinho (PSB), Rodrigo Goulart (PSD) e André Santos (REPUBLICANOS 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, Russomanno (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 Presidencial 2022
+
A S S E M B L E I A (SP)
Uma pergunta tá no ar, em relação a deputada Janaína Paschoal (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 veteraníssimo 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
+
PA R T I D O S
Sonho de Lula : seu PT com o PDT ex-Brizolista, agora dominado 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 exprefeita de São Paulo, Luiza Erundina, mais o PSB do ex-governador Marcio França ...
+
POLÍTICOS
... 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 lideranças. E pelo visto em 2018, não será Fernando Haddad
+
H I ST Ó R IAS
Nunca antes, nos Estados Unidos do Século 20, uma eleição
Presidencial movimentou tantos eleitores - lá o voto não é obrigatório - seja em favor da reeleição do Republicano Trump, seja
pela eleição do senador Democrata Biden. O resultado mudará
muitos parâmetros
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Otimistas com o gradual aumento do número de pessoas viajando a negócios e lazer, as
empresas que administram aeroportos esperam um crescimento do movimento durante o feriado prolongado de Finados.
A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) calcula que cerca de 514
mil passageiros circularão por
seus 55 aeroportos até a próxima terça-feira (3). Segundo a estatal, 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 movimento registrado durante outros
feriados prolongados deste ano,
como o 1º de Maio, com menos
de 27 mil viajantes; Corpus

Christi, 83.720 viajantes, e Nossa Senhora Aparecida, 344.811,
a expectativa, se atingida, representará 60% dos 849.844 usuários que embarcaram ou desembarcaram nos aeroportos que a
estatal administra durante o mesmo feriado em 2019.
A concessionária Inframerica também espera um maior número de usuários durante o feriado. De acordo com a empresa, 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 quase 20 mil passageiros. Resultado que, se atingido, será 34% superior ao movimento de 12 de

Outubro, quando 14.879 mil pessoas circularam pelo terminal.
Segundo a Agência Nacional
de Aviação Civil (Anac), o mercado da aviação civil doméstica
vem reconquistando usuários
pouco a pouco. Em setembro,
mais de 3,05 milhões de passageiros viajaram em aviões. O número 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 quando comparados os resultados de
janeiro a setembro deste ano
com o mesmo período de 2019.
Tanto as empresas aéreas
quanto as operadoras aeroportuárias garantem adotar uma série

de medidas para reduzir os riscos de contaminação pelo novo
coronavírus (covid-19) durante
os voos. Dentro das aeronaves,
a precaução vai do uso obrigatório de máscara, distanciamento entre passageiros e opção por,
prioritariamente, disponibilizar
autoatendimento para o checkin à existência de filtros especiais que renovam o ar constantemente.
Já nos terminais, por conta
das medidas protocolares de segurança, como observância ao
distanciamento social, as empresas administradoras de aeroportos pedem aos passageiros
que procurem chegar duas horas
antes do embarque, a fim de evitar contratempos. E lembram
que o uso de máscara é obrigatório. (Agência Brasil)

São Paulo prorroga campanha de
multivacinação e poliomielite
A campanha de multivacinação e poliomielite foi prorrogada em todo o estado de São Paulo até o dia 13 de novembro. O
objetivo é aumentar a cobertura
vacinal, que chegou a apenas
39,6% contra a pólio. No estado, 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 encerra hoje.
Até o fim da campanha, a
Secretaria de Estado da Saúde a
meta é vacinar 95% das 2,2 milhões de crianças contra a poliomielite. Até o momento, os
municípios imunizaram apenas
876,7 mil crianças do públicoalvo da campanha.
De acordo com a secretaria,
a adesão à campanha de multivacinação também precisa aumentar, e a finalidade é que
pessoas nessa faixa etária recebam doses de vacinas importantes e que podem estar pendentes, garantindo assim a devida proteção contra vírus que
circulam no território.

“Com relação ao atendimento nos postos em relação à covid-19, as unidades de saúde seguem todos os protocolos do
Ministério da Saúde impostos
em decorrência da pandemia.
Vale destacar que todos são orientados a manter o distanciamento e a utilizar corretamente
máscaras de proteção, que no
estado de São Paulo é obrigatório, além da higienização correta das mãos”, disse a coordenadora do Programa Estadual de
Vacinação, Helena Sato.
Atualização da carteira
Até o dia 22, aproximadamente 427,3 mil crianças e adolescentes de 5 a 14 anos de idade compareceram nos pontos
para atualização da carteira vacinal, sendo que 188,2 mil tiveram vacinas aplicadas, representando 44,1%.
O índice de comparecimento nessa faixa etária está em
6,8%. Na faixa de crianças menores de 1 ano, 129,3 mil foram
vacinadas, 65,3% no total.

“Pedimos que os pais e responsáveis aproveitem essa prorrogação para levar as crianças
aos postos. É de extrema importância aumentar a cobertura vacinal contra poliomielite, além
de atualizar a carteira de vacina
de nossas crianças, contribuindo 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 erradicação de doenças e na eliminação
do risco de reintrodução dessas
enfermidades em nosso território. No geral, são indicadas coberturas vacinais de 90% e 95%
para proteção efetiva da população, e a ampliação da adesão é
fundamental para que esses índices sejam alcançados”, disse
Helena Sato.
Estão sendo oferecidas 14
tipos de vacinas que protegem
contra cerca de 20 doenças:
BCG (tuberculose); rotavírus (diarreia); poliomielite oral e intra-

muscular (paralisia infantil);
pentavalente (difteria, tétano,
coqueluche, hepatite B, Haemophilus influenza tipo b – Hib);
pneumocócica; meningocócica;
DTP; tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola); HPV (previne o câncer de colo de útero e
verrugas genitais); além das vacinas contra febre amarela, varicela e hepatite A.
Este ano, também passou a
integrar o SUS uma nova vacina, já inserida na campanha, a
Meningo ACWY, que protege
contra meningite e infecções
generalizadas, causadas pela
bactéria meningococo dos tipos A, C, W e Y.
Somando todos os tipos de
vacinas, são mais de 5,2 milhões 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. (Agência 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 disponíveis
no
portal
(www.poupatempo.sp.gov.br),
nos totens de autoatendimento e
aplicativo Poupatempo Digital.
Entre as novidades estão mudança ou adição de categoria, CNH
(primeira habilitação) e liberação de veículos.
Com uma navegação intuitiva e poucos cliques, é possível
solicitar os serviços com agilidade e comodidade. Além de facilitar a vida do cidadão, desburocratizando e oferecendo cada
vez mais praticidade, a digitalização possibilita que os processos sejam resolvidos sem a necessidade de sair de casa, especialmente durante o período de
pandemia.
“Diante do cenário atual, em
que é necessário evitar aglomerações, o Governo não tem me-

dido esforços para ampliar a
quantidade de serviços digitais à
população. Hoje, o portal e aplicativo do Poupatempo oferecem
atendimento online, com a mesma qualidade e eficiência do presencial, 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 Poupatempo de forma remota não são
realizados nas unidades físicas,
como segunda via e renovação da
Carteira Nacional de Habilitação
(CNH), licenciamento, transferência, e venda e registro de veículos.
Canais digitais
Além disso, o Programa também disponibiliza em seus canais digitais as opções para IPVA,
Atestado de Antecedentes Criminais, Seguro Desemprego,
Carteira de Trabalho, Nota Fiscal 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 novos serviços disponibilizados
pelas plataformas digitais do
Poupatempo:
Mudança ou adição de categoria: O serviço de mudança de
categoria é destinado ao motorista 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 exibirá a nova categoria de veículo
que o motorista pode dirigir.
Já adição de categoria é para
o motorista habilitado na categoria A que deseja conduzir automóvel (categoria B); ou motorista habilitado nas categorias
B, C, D ou E que deseja conduzir moto (categoria A). Após a

adição, a CNH exibirá as duas
categorias de veículo que o motorista pode dirigir.
Canais digitais do Poupatempo: Serviços > CNH – Carteira
Nacional de Habilitação > Adição e/ou mudança de categoria.
CNH (Primeira Habilitação):
documento que o órgão estadual de trânsito dá aos candidatos
aprovados nas categorias A (motocicleta e veículos similares),
B (automóvel e veículos semelhantes), ou A e B, pelo período
de um ano.
Canais digitais do Poupatempo: Serviços > CNH – Carteira
Nacional de Habilitação > Primeira Habilitação.
Liberação de veículos: Serviço 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 Poupatempo: Serviços > Veículos > Demais serviços de Veículos > Liberação 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 entregar no início de 2021 mais
210 apartamentos em duas torres residenciais, situadas na
Rua Mauá, na região central de
São Paulo. Os empreendimentos integram a Parceria Público-Privada do Centro, a primeira PPP de Habitação de
interesse social do país, dedicada à oferta de moradias,
aprimoramento da infraestrutura de serviços e equipamentos públicos e a revitali zação
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, trabalhavam na região central da
cidade e ainda não tinham tido
acesso à casa própria. Os contemplados se inscreveram no
projeto e participaram de sorteios classificatórios.
As 210 habitações de interesse social estão sendo construídas na chamada Quadra 69,
um terreno de 2.459,94 m² localizado na Rua Mauá. As obras
seguem o cronograma estabelecido e atualmente apresentam
índice de execução de 59%. Serão 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 protocolos sanitários em razão da
pandemia de COVID-19, as
obras da PPP da Habitação seguem avançando, dentro do
cronograma programado. Serão mais 210 famílias beneficiadas por esse projeto inovador, que está mudando para
melhor o centro de São Paulo,
com apartamentos de qualidade para quem mais precisa”,
afirma o secretário de Estado
da Habitação, Flavio Amary.
Desde 2015, a PPP da Habitação já entregou 1.443 moradias sociais na região central
da capital e promoveu a revitalização da Praça Júlio Prestes,
a reforma do 2º Grupamento da
unidade do Corpo de Bombei-

ros e a entrega da creche municipal Nova Luz, para 162 crianças de 0 a 3 anos e 11 meses.
Primeira do país, a PPP é
um projeto inovador desenvolvido para repovoar, revitalizar e modernizar o Centro Expandido da capital,
aproveitando a infraestrutura existente para ocupar áreas ociosas e reduzir o deslocamento de trabalhadores.
O projeto é dirigido a quem
trabalha na área central da cidade, não podendo ser proprietário e/ou possuir financiamento de imóvel residencial
em qualquer parte do território nacional e/ou ter sido atendido anteriormente por programas habitacionais.
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País só voltará a ter superávit
primário em 2027, projeta ministério
As despesas com o enfrentamento da pandemia do novo
coronavírus adiaram as projeções para o reequilíbrio das contas públicas. Segundo relatório
divulgado na sexta-feira (30)
pela Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, somente em 2027 o país
voltará a registrar superávit primário (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 serviços produzidos) a previsão de
déficit primário para o setor público 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 empresas estatais.
A projeção anterior havia
sido apresentada no fim de setembro. 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 sustentação da economia.
Os principais responsáveis
pelo aumento na projeção de
gastos foi a prorrogação da alíquota zero do Imposto sobre
Operações Financeiras (IOF)
sobre operações de crédito até
31 de dezembro e novos créditos extraordinários no orçamento 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 continuamente até 2026, segundo o
cenário apontado no relatório. A
partir de 2027, o país voltaria a
ter contas públicas no azul, registrando superávit primário, que
continuaria a crescer até atingir
1,3% do PIB em 2029.
Se forem considerados todos os compromissos a serem

honrados neste ano, a necessidade de financiamento deverá
alcançar 17,2% do PIB no fim
de 2020, apontou o relatório.
“Além de enfraquecer a atividade
econômica, a crise do coronavírus gerou despesas adicionais para
o governo e prejudicou a arrecadação, resultando em um déficit
primário extraordinariamente elevado”, informou o documento.
Tanto a necessidade de financiamento como o déficit primário´é
coberto por meio da emissão de
títulos da dívida pública.
As projeções para levaram
em conta as estimativas das instituições financeiras divulgadas
no boletim Focus, do Banco
Central, em 19 de outubro: encolhimento 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 (juros básicos da economia) começaria 2021 em 2% ao ano e subiria gradualmente para 6% ao
ano até 2024.

Pelas projeções do Ministério da Economia, o PIB cresceria 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 econômica 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 ajustada de R$ 586,6 bilhões para R$
587,5 bilhões.
As estimativas de impacto
no orçamento das medidas financeiras, que não interferem no
déficit primário, foram mantidas
em R$ 3,813 trilhões. Entre essas ações, estão o saque emergencial do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, medidas de
apoio ao crédito de bancos oficiais e renegociação de dívidas
com estados e municípios.
(Agencia Brasil)

Desemprego chega a 14,4% no
trimestre encerrado em agosto
A taxa de desemprego chegou a 14,4% no trimestre terminado em agosto, aumento de 1,6
ponto percentual frente ao trimestre encerrado em maio, quando registrou 12,9%. É a maior
taxa registrada na série histórica
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad
Contínua), iniciada em 2012.
O número de desempregados
alcançou 13,8 milhões, aumento de 8,5% em relação ao trimestre anterior. São cerca de 1,1
milhão de pessoas a mais à procura de emprego frente ao trimestre encerrado em maio.
Os dados foram divulgados
na sexta-feira (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (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 social 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 maior, com maiores restrições no
comércio, e muitas pessoas tinham parado de procurar trabalho por causa desse contexto.
Agora, a gente percebe um maior movimento no mercado de
trabalho em relação ao trimestre móvel encerrado em maio”,
explicou, em nota.
Segundo a pesquisa, o número 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 contingente já registrado na série da
pesquisa. Quando comparado ao
mesmo trimestre do ano anterior, a queda é de 12,8%, o que
representa 12 milhões de pessoas a menos no mercado de trabalho”, informa o IBGE.
De acordo com a pesquisadora, no trimestre anterior houve a perda do trabalho e o aumento da inatividade, ou seja, as
pessoas perderam seus empregos, mas não estavam pressionando o mercado em razão das
medidas mais restritivas de isolamento social.
“O cenário que temos agora
é da queda da ocupação em paralelo com o aumento da desocupação. As pessoas continuam
sendo dispensadas, mas essa perda 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 trimestre anterior, de 49,5%, quando, pela primeira vez na história
da pesquisa, o índice ficou abaixo de 50%. No mesmo período,
o número de empregados com
carteira assinada caiu 6,5%, chegando a 29,1 milhões de pessoas, o menor contingente da série. Segundo o IBGE, esse número representa uma retração de
dois milhões de pessoas com
trabalhos formais.
A pesquisadora destacou que

a perda de emprego tem ocorrido em todas as formas de inserção no mercado de trabalho,
mas o trabalhador informal foi
o mais impactado nos primeiros meses das medidas de isolamento social.
“A perda de ocupação entre
os informais está sendo menor
frente ao trimestre encerrado
em maio. Já entre os trabalhadores com carteira assinada, essa
perda não diminuiu de intensidade. O trabalhador informal tem
essa volatilidade: foi o primeiro a ser impactado e é o primeiro 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 percentual foi 37,6%.
Agropecuária
Foi registrado crescimento
na população ocupada em apenas
um dos dez grupamentos de atividade no trimestre encerrado
em agosto. O número de pessoas ocupadas em agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura aumentou 2,9%
no trimestre, o que representa
228 mil pessoas a mais trabalhando no setor.
No mesmo período, a população ocupada da indústria caiu
3,9%, perdendo 427 mil trabalhadores, enquanto comércio,
reparação de veículos automotores e motocicletas teve retração 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 ocupadas e desocupadas, caiu 3,2%
em relação ao trimestre anterior, com 95,5 milhões de pessoas. O número representa uma
retração de 3,2 milhões de pessoas. No mesmo período, houve 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 trabalho, aumentou 14,2%, totalizando 13,6 milhões de pessoas.
“A força de trabalho potencial vem crescendo progressivamente porque muitas pessoas
que perderam a sua ocupação ao
longo desses meses não passaram a pressionar o mercado, mas
foram para inatividade. Elas alegavam que não estavam achando
trabalho, seja por falta na localidade ou pelos efeitos da pandemia terem inviabilizado essa
busca”, disse Adriana.
Já o número de pessoas desalentadas, aquelas que não procuraram trabalho, mas que gostariam de trabalhar e estavam disponíveis, aumentou 8,1%, totalizando 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 aumento foi de 24,2%, quando havia 4,7 milhões de pessoas desalentadas. (Agencia Brasil)

Dívida bruta do governo deverá
encerrar o ano em 96% do PIB
Os gastos extras para o enfrentamento da pandemia da covid-19 levarão a um desafio fiscal 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 Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produzidos no país), divulgou
na sexta-feira (30) a Secretaria
Especial de Fazenda do Ministério 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 aumentou em relação à projeção
anterior, divulgada no fim de setembro, quando a equipe econômica previa que a dívida bruta terminaria 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 indicador usado nas comparações internacionais de endividamento.

De acordo com a Secretaria Especial de Fazenda, o Brasil encerraria o ano com dívida bruta próxima da Argentina (98,1% do
PIB), que tem nota CCC+ atribuída pelas agências de classificação de risco.
Entre países de economia
média, o Brasil está mais endividado que a África do Sul, que deverá encerrar 2020 com dívida
bruta de 82,8% do PIB. Os dois
países têm nota BB- das agências de classificação de risco e estão enquadrados numa categoria
melhor que a Argentina.
As projeções para a dívida
pública levaram em conta as estimativas das instituições financeiras divulgadas no boletim Focus, 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 déficit primário de 12,7% do PIB em
2020. A taxa Selic (juros básicos
da economia) começaria 2021
em 2% ao ano e subiria gradualmente para 6% ao ano até 2024.

Por meio da dívida pública, o
governo pega dinheiro emprestado dos investidores para honrar
compromissos. Em troca, compromete-se a devolver, no vencimento dos títulos, o dinheiro com
alguma correção, que pode seguir
os juros básicos, a inflação, o
câmbio ou ser prefixada (definida com antecedência). Por causa
da pandemia da covid-19, o governo aumentou as emissões de
títulos públicos para fazer frente
a gastos como o auxílio emergencial e o pacote de ajuda aos estados e municípios.
Antes da pandemia da covid19, a Secretaria Especial de Fazenda projetava que a DBGG encerraria 2020 em 77,9% do PIB.
Caso o país conseguisse levar
adiante as reformas estruturais,
como a reforma do pacto federativo, 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 provocados pela pandemia pioraram a

trajetória da dívida bruta, que subirá para 96% em 2020, chegará
a 100,8% em 2026 e cairá levemente para 98% do PIB em
2029. Os cálculos levam em conta que o Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social
e Banco Central) terá déficit primário 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 Secretaria Especial de Fazenda, o
governo precisaria aprovar reformas que controlassem ainda mais
o gasto público, fazendo que o
país registrasse superávit primário médio de 1,59% ao ano de
2020 a 2029, voltando a registrar
superávit a partir de 2022.
O resultado primário representa a diferença entre receitas
e despesas das contas públicas
desconsiderando o pagamento
dos juros da dívida pública. Desde 2014, o Brasil registra déficit primário nas contas. (Agencia Brasil)
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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 Turquia, 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 Desastres (Afad) disse que seis pessoas morreram, uma delas por afogamento, enquanto 202 pessoas ficaram feridas.
Há relatos de prédios que desabaram com pessoas presas nos
escombros em alguns distritos de Izmir, uma das principais regiões turísticas da Turquia, além de danos a propriedades em outras províncias, disseram autoridades turcas.
O prefeito de Izmir, Tunc Soyer, disse que 20 prédios desabaram na província. O governo de Izmir informou que 70 pessoas 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 muito a sério a princípio, mas dessa vez foi realmente assustador”, 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 distantes das áreas costeiras, disse Eftyhmios Lekkas, chefe da organização grega para planejamento anti-sísmico.
Avisos de ondas altas estavam em vigor em Samos, onde oito
pessoas ficaram feridas. “Nunca experimentamos nada parecido”, 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 Paquistão, em Bangladesh e em territórios palestinos na sexta-feira (29)
depois que assassinatos em uma igreja da França levaram o presidente 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 milhares de manifestantes que marcharam contra a embaixada francesa em Islamabad. Alguns deles tentaram romper as barreiras policiais, disseram testemunhas.
Em Bangladesh, país de maioria muçulmana, dezenas de milhares marcharam na capital Daca bradando slogans como “boicote produtos franceses” e portando cartazes nos quais Macron
é rotulado como “o pior terrorista do mundo”.
“Macron está liderando a islamofobia”, disse um manifestante 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 colados 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 sagrado 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 comentários sobre o Islã e contra muçulmanos”, disse Ikrima Sabri, pregador que fez o sermão em Al Aqsa.
Em Ramallah, na Cisjordânia, sob ocupação israelense, palestinos 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 redimiremos o profeta.”
Na Somália, milhares compareceram para as orações de sexta-feira em mesquitas onde os sermões foram dominados por
maldições e condenações de Macron e seu governo. (Agencia
Brasil)
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Cientistas da UFRJ dizem que
reabertura de escolas é imprescindível
Hospital de
Bonsucesso será
reaberto parcialmente
após incêndio
O Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) será reaberto parcialmente a partir da próxima
semana. A informação foi divulgada na sexta-feira (30) pelo
Ministério da Saúde. O hospital
foi atingido por um incêndio na
última terça-feira (27), e o prédio 1 foi interditado pela Defesa Civil do Município.
“Na próxima quarta-feira
(4), os prédios 3, 4, 5 e 6 do
hospital retomam suas atividades. Terão continuidade as consultas ambulatoriais, sessões
de quimioterapia, entrega de
medicamentos oncológicos,
realização de exames laboratoriais e retirada de resultados e
doação de sangue. Emergências, cirurgias, internações, hemodiálise e exames de imagens,
que funcionavam no prédio afetado, permanecem suspensos

temporariamente até a conclusão dos reparos necessários”,
disse o ministério em nota.
A apuração dos fatos que
levaram ao incêndio segue em
andamento, com perícia a cargo da Polícia Federal (PF). O
Ministério da Saúde informou
que vai verificar a necessidade
orçamentária extra para apoiar
as soluções e obras para o restabelecimento pleno do prédio
e das estruturas afetadas.
Segundo o ministério, o
Centro de Atenção à Saúde da
Mulher, da Criança e do Adolescente, localizado no prédio
2 do complexo hospitalar, passará por avaliação técnica para
o retorno dos atendimentos.
Quatro pessoas morreram,
após serem transferidas às
pressas durante o incêndio.
(Agencia Brasil)

Sanepar é a segunda
melhor empresa de
saneamento do País
A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) é a segunda melhor empresa do país
no setor água e saneamento e
está entre as maiores do Sul,
conforme o ranking Valor 1000
divulgado pelo Valor Econômico na sexta-feira (30).
Ao comentar os desafios
para a universalização do setor
de água e esgoto, a reportagem
do Valor registra que a Companhia 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, foram considerados Receita líqui-

da, Margem Ebitda, Rentabilidade, Margem da atividade, Liquidez corrente, Giro do ativo, Cobertura 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 consolidando uma performance positiva
num mercado que se torna
competitivo com a alteração
do marco legal do saneamento. “A Sanepar é uma empresa
bem estruturada e conquista
este lugar por desenvolver seu
trabalho com muita seriedade
e competência.” (AENPR)

Indicador de incerteza
da economia recua
pelo sexto mês
O Indicador de Incerteza da
Economia, medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou 2 pontos de setembro para
outubro. É a sexta queda consecutiva do indicador, que recuou,
porém, em ritmo mais moderado. De agosto para setembro, por
exemplo, o decréscimo havia
sido de 14,5 pontos.
Com 143,8 pontos em setembro, o indicador ainda se situa 29 pontos acima do período
pré-pandemia da covid-19 - fevereiro deste ano. Em março e
abril, início do isolamento social provocado pela pandemia, o
índice teve fortes altas, de 52 e
43,4 pontos, respectivamente.
A queda de agosto para setembro foi puxada pelo componente mídia, construído a partir
de notícias com menção à incerteza na imprensa, que caiu 4 pontos e chegou a 126 pontos. Já o

componente expectativas, baseado nas previsões de analistas
econômicos, subiu 4,3 pontos e
alcançou 194,3 pontos.
“O componente de mídia recuou, mas também desacelerou
no mês, refletindo o cenário
novamente deteriorado da pandemia no mundo e novas dúvidas
quanto à evolução da pandemia no
Brasil. Já o componente de expectativas, que mede a capacidade de
se prever cenários para os próximos 12 meses, voltou a subir em
outubro. O componente reflete as
incertezas quanto ao ritmo possível 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 Carolina Gouveia. (Agencia Brasil)

Cientistas da Universidade
Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) defenderam na sextafeira (30) a reabertura das escolas no estado. Em nota técnica emitida nesta sexta-feira, os
participantes do Grupo de Trabalho (GT) Multidisciplinar
para Enfrentamento da Covid19 afirmam que a volta às aulas
presenciais é necessária e imprescindível.
No comunicado, eles reforçam, porém, que o retorno às
aulas deve ocorrer de forma a
minimizar os riscos de exposição, tanto das crianças e adolescentes quanto dos professores e
funcionários, aos riscos de contágio do novo coronavírus. A informação foi divulgada pela assessoria da universidade, em nota
publicada na página da instituição na internet.
“Precisamos agir para que o
retorno às aulas aconteça o mais
breve e da maneira mais segura
possível para alunos e profissionais envolvidos. Conclamamos
as autoridades federal, estadual
e municipais a efetuar os procedimentos necessários para o

retorno presencial no menor
prazo possível, asseguradas as
condições de segurança à saúde
necessárias a todos os envolvidos. A din âmica do dia a dia da
comunidade escolar precisa ser
resgatada, sob pena de termos
efeitos mais danosos e irreversíveis sobre as perspectivas de vida
de toda uma geração, principalmente os mais vulneráveis”, destacou o grupo de pesquisadores.
Na defesa do retorno às aulas, após examinar dados existentes até o momento, os cientistas da UFRJ avaliaram que as
escolas não parecem desempenhar importante papel na transmissão do novo coronavírus.
“Estudos realizados em fevereiro e março, ainda antes das
medidas de isolamento social
serem implementadas (portanto
sem isolamento) já sinalizavam algumas lições: existem
poucos relatos de transmissão
a partir de crianças, levando a
grandes surtos, especialmente 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 destacaram ainda estudos segundo
os quais o papel do adulto na cadeia de transmissão na escola é
significativamente mais expressivo, como em Singapura, onde
foram avaliados três casos que se
apresentaram sintomáticos dentro da escola: duas crianças de 5
e 8 anos adoeceram sem transmissão secundária, enquanto um
adulto adoeceu, transmitindo para
mais 16 adultos dentro da escola, que levaram o vírus, em seguida, para 11 familiares.
“A experiência internacional
nos ensina que existe um caminho para a reabertura de escolas,
através da implementação de
medidas para minimizar o risco
de transmissão viral. Embora a
faixa etária pediátrica seja menos suscetível às formas graves
da covid-19, existe risco de a
criança ser infectada em qualquer idade, por isso, as medidas
de mitigação não podem ser negligenciadas sob nenhuma hipótese”, salientaram os integrantes

do GT.
Segundo os pesquisadores,
após sete meses com as escolas
fechadas, é preciso reavaliar os
benefícios e os efeitos colaterais da medida, como o fato de
que a evasão escolar corre o risco de aumentar de forma irreversível.
Coordenado pelo pesquisador Roberto Medronho, o GT
destacou que cabe aos professores, pais e responsáveis dar o
exemplo sobre o uso de máscaras, higienização das mãos e distanciamento, além de enfatizar
que “ninguém deve ir à escola ao
menor sinal de doença”.
De acordo com a nota técnica, existem três níveis de proteção da comunidade escolar contra a entrada e disseminação do
vírus que precisam ser considerados: minimizar a importação do
vírus para dentro da escola; minimizar 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 Superior Eleitoral (TSE), ministro
Luís Roberto Barroso, disse na
sexta-feira (30) que a campanha
eleitoral está ocorrendo com baixa difusão de fake news, as notícias falsas postadas por eleitores
e políticos nas redes sociais.
Segundo o ministro, a Polícia Federal (PF) tem feito operações 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 notícias falsas, de desinformação. Nós
estamos enfrentando isso com
verdade, com um discurso harmonioso e com a repressão necessária”, 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 comportamento nas redes sociais deve

ser feita em primeiro lugar.
Para Barroso, a Justiça não
é o melhor meio para arbitrar o
debate político. “A caracterização 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 essas noticias circulam”, avaliou.

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 recebidas pela plataforma.
Devido à pandemia da covid19, o primeiro turno das eleições 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 prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.
(Agencia Brasil)

Canal de denúncias
Em parceria com várias redes sociais, o tribunal tem uma
plataforma para o recebimento
de denúncias de contas suspeitas de disseminar conteúdos fal-

Dez capitais apresentam sinais de
crescimento de covid-19, diz Fiocruz
O boletim InfoGripe, divulgado semanalmente pela Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), mostra
que dez capitais brasileiras apresentam sinal de crescimento moderado, probabilidade maior que
75%, ou forte, probabilidade maior que 95% na tendência de longo
prazo (seis semanas) de casos de
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e de covid-19.
Os casos notificados e óbitos no país apresentam ocorrência muito alta, segundo o boletim. O coordenador do InfoGripe, 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 número de infectados para a tendência
de longo prazo, acompanhado de
sinal de estabilização na tendência de curto prazo.
As capitais, Belém, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa,
Macapá, Salvador e São Luís já
completam ao menos um mês
com manutenção do sinal de crescimento na tendência de longo
prazo em todas as semanas.
Já a capital paulista apresenta
sinal de crescimento a longo prazo pela primeira vez desde o início do processo de queda, embora já venha dando sinais de
possível interrupção da tendência de queda. Porto Alegre apresentou sinal de estabilização
tanto na tendência de curto
quanto de longo prazo.
Marcelo Gomes destacou a
necessidade de cautela em relação às próximas semanas, especialmente em relação a

eventuais avanços nas ações de
flexibilização das medidas para
diminuição do contágio na capital gaúcha.
Campo Grande, no Mato
Grosso do Sul, não confirmou
sinal de estabilização na tendência de longo prazo, retornando ao
sinal de queda nesse indicador.
Segundo o coordenador do InfoGripe, embora a tendência de curto prazo tenha mantido sinal de
estabilização, ainda é preciso
cautela em relação a ações de flexibilização.
“Como já relatado em boletins anteriores, identificamos diferença significativa entre as notificações de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) no estado do Mato Grosso registradas no sistema nacional SivepGripe e os registros apresentados no sistema próprio do estado. Tal diferença se manteve
até a presente atualização”, ava-

liou Marcelo Gomes.
Em 12 das 27 unidades federativas observa-se tendência de
longo prazo com sinal de queda
ou estabilização em todas as respectivas macrorregiões de saúde.
Nos demais 15 estados, Amapá,
Pará e Tocantins (Norte), Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, e Sergipe (Nordeste), Minas 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 estadual com tendência de curto e/
ou longo prazo com sinal moderado ou forte de crescimento.
A análise refere-se à semana epidemiológica de 18 a 24
de outubro e tem com base os
dados inseridos no Sistema de
Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (SivepGripe) até o dia 27 deste mês.
(Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
EU MIGUEL DONHA JR., LEILOEIRO OFICIAL – JUCEPAR – 14/256L, VENHO A
PÚBLICO DECLARAR QUE NO MÊS DE NOVEMBRO 2020 (DO DIA 03.11.2020
AO DIA 24.11.2020 )
SERÃO REALIZADOS OS SEGUINTES LEILÕES .

Companhia Copale de
Administração, Comércio e Indústria

Leilões de
Novembro/2020

On-Line

On-Line

Rua Pedro Zanetti, 230 – Jd. Canguiri – Colombo - PR

Rua Pedro Zanetti, 230 – Jd. Canguiri – Colombo - PR

03.11.2020 Terça-feira

10.11.2020 Terça-feira

Leilão Início 11h

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) Demonstrações 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)

12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890

Leilão Início 11h

On-Line

On-Line

Rua Pedro Zanetti, 230 – Jd. Canguiri – Colombo - PR

Rua Pedro Zanetti, 230 – Jd. Canguiri – Colombo - PR

17.11.2020 Terça-feira

24.11.2020 Terça-feira

Leilão Início 11h

Leilão Início 11h

Miguel Donha JR LEILOEIRO OFICIAL
JECEPAR 14/256L

Fale conosco
www.donhaleiloes.com

(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(6621$00D-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO9,,,7DWXDSp(VWDGRGH6mR3DXOR'UD0$5&,$&$5'262QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D68(//(1
.,0,(<$0$*,6+,&3)TXHSRUHVWH-Xt]RWUDPLWDGHXPDDomRGH&XPSULPHQWRGH6HQWHQoDPRYLGDSRU
3RUWRVHJ6$&UpGLWR)LQDQFLDPHQWRH,QYHVWLPHQWR(QFRQWUDQGRVHDUpHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRQRVWHUPRVGRDUWLJR
,9GR&3&IRLGHWHUPLQDGDDVXD,17,0$d2SRU(',7$/SDUDTXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVR
GRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDOSDJXHDTXDQWLDGH5GHYLGDPHQWHDWXDOL]DGDVRESHQDGHPXOWDGHVREUHR
YDORUGRGpELWRHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVGH DUWLJRHSDUiJUDIRVGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO )LFDFLHQWHDLQGDTXH
QRVWHUPRVGRDUWLJRGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOWUDQVFRUULGRRSHUtRGRDFLPDLQGLFDGRVHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLD
VHRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVSDUDTXHRH[HFXWDGRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHQRV
SUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRH
SDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDUoRGH
H





 

 

 



         

       






(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D *XLOKHUPH6LOYDH6RX]DQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5
D$QGUHV6DFDURI\1RYDHVGH&DUYDOKR &3) H/HRQDUGR/LUD0DUWLQV &3) TXH)XQGDomR
6mR3DXORPDQWHQHGRUDGD3RQWLItFLD8QLYHUVLGDGH&DWyOLFDGH6mR3DXOROKHVDMXL]RXDomRGH([HFXomRREMHWLYDQGRDTXDQWLD
GH5 DJRVWRGH UHSUHVHQWDGDSHOR,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH&RQILVVmRGH'tYLGDRULXQGRGR&RQWUDWRGH
3UHVWDomRGH6HUYLoRV(GXFDFLRQDLV(VWDQGRRVH[HFXWDGRVHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRV
GLDVVXSUDSDJXHPRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDV
HPEDUJXHPRXUHFRQKHoDPRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVH
KRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUHPTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULD
HMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUi
QRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
GDOHL1$'$0$,6
H

1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678



 

!"# $% $ " $"

  

      
 !
"      #    
$ &'#()*+%,





-./"



(GLWDOGH&LWDomRH,QWLPDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ2'U5RGULJR&HVDU)HUQDQGHV0DULQKR
-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD$3=DQDUGR(QVLQRGH,GLRPDVH&RPpUFLRGH0DWHULDLV
'LGiWLFRV /WGD &13-  $QGUp =DQTXHWWD 9LWRULQR &3)   H$QD 3DXOD =DQDUGR &3)
 TXH(GLWRUD&QD&XOWXUDO1RUWH$PHULFDQR6$OKHVDMXL]RXDomRGH([HFXomRREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5
 GH]HPEURGH UHSUHVHQWDGDSHOR,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH&RQILVVmRGH'tYLGDHRXWUDVGHOLEHUDo}HV(VWDQGR
RVH[HFXWDGRVHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHPRGpELWRDWXDOL]DGR
RFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHPRXUHFRQKHoDPRFUpGLWRGRH[HTXHQWH
FRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWH
VHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHFRQYHUWHU
VHHPSHQKRUDRDUUHVWRSURFHGLGRVREUHDVTXDQWLDVEORTXHDGDVMXGLFLDOPHQWHGH5H5'HFRUULGRVRVSUD]RV
VXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR
1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHRXWXEURGH
H
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Jornal O DIA SP

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 03.200.503/000280) 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 Unificado 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, ficando 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).
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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 Leiloeiro Oficial 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 ficam sub-rogados no valor da arrematação nos exatos termos do art. 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, mediante apresentação do extrato de débitos fiscais 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 notificações pessoais e
dos respectivos patronos.
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LOCAL: Estrada da Roseira, 6725 – Borda do Campo – São José dos Pinhais – PR

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, dispensase 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.

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 competente 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

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
ZŝĐĂƌĚŽ 'ŽŶĕĂůǀĞƐ Ğ DĂƌŝŶĂ &ŝŐƵĞƌŽůĂ EĂĐĂƌĂƚŽ͕ ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ Ğ ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ ĚĞƐƚĂ ƌĞƵŶŝĆŽ͕ ĐĞƌƟĮĐĂŵ ƋƵĞ͕ ĂŽƐ ϮϭͬϬϵͬϮϬϮϬ͕ ăƐ ϭϬ ŚŽƌĂƐ͕ ă ĚŝƐƚąŶĐŝĂ͕ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚŝŐŝƚĂů ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ
DŝĐƌŽƐŽŌdĞĂŵƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϭϮϭ͕ΑϮǑ͕ĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϭϵϳϲ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞDĞĚŝĚĂWƌŽǀŝƐſƌŝĂŶǑϵϯϭĚĞ
ϯϬ͘ϯ͘ϮϬϮϬĞ/ŶƐƚƌƵĕĆŽEŽƌŵĂƟǀĂŶǑϴϭͬϮϬϮϬĚŽĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞZĞŐŝƐƚƌŽŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞ/ŶƚĞŐƌĂĕĆŽͲ
Z/͕ƉŽƌŵŽƟǀŽƐĚĞĨŽƌĕĂŵĂŝŽƌ͕ĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĂƉĂŶĚĞŵŝĂĚĞKs/Ͳϭϵ͕ƌĞƵŶŝƵͲƐĞĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽĐĂƉŝƚĂů
ƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂͲƚĞŶĚŽŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƐĞĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚŽĂĂƐƐŝŶĂƌŽ>ŝǀƌŽĚĞWƌĞƐĞŶĕĂĚĞĐŝŽŶŝƐƚĂƐŶĂƐĞĚĞ
ĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƚĆŽůŽŐŽƐĞũĂŶŽƌŵĂůŝǌĂĚĂĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĂƉĂŶĚĞŵŝĂͲƉĂƌĂĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂƐĞŐƵŝŶƚĞKƌĚĞŵĚŽŝĂ͗
(i) ĞůŝďĞƌĂĕĆŽĂĐĞƌĐĂĚĂƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͖Ğ(ii) ƌĞĞůĞŝĕĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽ
ĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĐŽŵŽƵŵƚŽĚŽ͕ƚĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂƋƵĞĂĞůĞŝĕĆŽĚĞƐĞƵƐĂƚƵĂŝƐŵĞŵďƌŽƐĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌŵĞŝŽ
ĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞǀŽƚŽŵƷůƟƉůŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϭϰϭ͕ΑϯǑĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϭϵϳϲ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂ͘KĚŝƚĂů
ĚĞ ŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ĨŽŝ ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ ƉƵďůŝĐĂĚŽ ŶŽ K^W Ğ ŶŽ :ŽƌŶĂů ͞K ŝĂ͕͟ ŶĂƐ ĞĚŝĕƁĞƐ ĚĞ ϱ͕ ϵ Ğ ϭϬͬϬϵͬϮϬϮϬ͘
Deliberações WƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞ͕ĨŽŝĚĞůŝďĞƌĂĚŽƉĞůĂŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ĐŽŵǀŽƚŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽĚŽƐ^ĞŶŚŽƌĞƐ>Ƶŝǌ
ƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌĞ>ƵŝǌƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌ&ŝůŚŽ͕ƋƵĞĂĂƚĂƐĞƌĄůĂǀƌĂĚĂŶĂĨŽƌŵĂƐƵŵĄƌŝĂ͘(i) deliberação acerca da
ƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽKƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ^ƌƐ͘>ƵŝǌƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌĞ>ƵŝǌƵŐƵƐƚŽ
DƺůůĞƌ&ŝůŚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŵŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕĆŽĚĞǀŽƚŽ͕ƋƵĞĨŽŝůŝĚĂƉĞůŽ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽĞƐĞƌĄĂƌƋƵŝǀĂĚĂŶĂƐĞĚĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŶŽƐĞŶƟĚŽĚĞƐƵďƐƟƚƵşƌĞŵŽƐƐĞƵƐĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞůĞŝƚŽƐƉŽƌŵĞŝŽĚĂƐŝƐƚĞŵĄƟĐĂĚĞǀŽƚŽ
ŵƷůƟƉůŽƉĞůĂƐĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂƐĚŽƐ^ƌƐ͘>ƵŝǌƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌ͕>ƵŝǌƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌ&ŝůŚŽĞZŝƚĂDƺůůĞƌ͘dĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂ
ƋƵĞŽƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐŶĆŽƉƌĞĞŶĐŚĞŵŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĚŽĂƌƟŐŽϭϰϳĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϭϵϳϲĞͬŽƵĚŽĐŽƌĚŽ
ĚĞĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĂŵĞƐĂŶĆŽĂĐĞŝƚŽƵĂƐŝŶĚŝĐĂĕƁĞƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐ͘ƚŽĐŽŶơŶƵŽ͕Ž^ƌ͘ĞŶĞĚŝƚŽƵŐƵƐƚŽ
DƺůůĞƌĐŽŵƵŶŝĐŽƵĂƚŽĚŽƐŽƉĞĚŝĚŽĚĞƌĞŶƷŶĐŝĂĚŽƐ^ƌƐ͘ZŝĐĂƌĚŽ'ŽŶĕĂůǀĞƐĞZĂƵůZŽƐĞŶƚŚĂů>ĂĚĞŝƌĂĚĞDĂƚŽƐĚŽ
ŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŽƐƋƵĂŝƐŚĂǀŝĂŵƐŝĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽƐĞĞůĞŝƚŽƐƉŽƌƚĂůĂĐŝŽŶŝƐƚĂ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĂ
ƐŝƐƚĞŵĄƟĐĂĚĞǀŽƚŽŵƷůƟƉůŽ͕ŶĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϭϵͬϬϵͬϮϬϭϵ͕ĐƵũĂ
ĂƚĂĨŽŝƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂŶĂ:h^WŶǑϱϱϲ͘ϭϳϱͬϭϵͲϬĞŵƐĞƐƐĆŽĚĞϮϭ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵ͘K^ƌ͘ĞŶĞĚŝƚŽƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌĂŐƌĂĚĞĐĞƵ
ĞŵĂŶŝĨĞƐƚŽƵƐƵĂĞƐƟŵĂĂŽƐ^ƌƐ͘ZŝĐĂƌĚŽ'ŽŶĕĂůǀĞƐĞZĂƵůZŽƐĞŶƚŚĂů>ĂĚĞŝƌĂĚĞDĂƚŽƐƉĞůŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐ
ăŽŵƉĂŶŚŝĂ͘dĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂĂƌĞŶƷŶĐŝĂĚŽƐ^ƌƐ͘ZŝĐĂƌĚŽ'ŽŶĕĂůǀĞƐĞZĂƵůZŽƐĞŶƚŚĂů>ĂĚĞŝƌĂĚĞDĂƚŽƐĚĞƐĞƵƐ
ƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐĐĂƌŐŽƐŶŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĨŽƌĂŵĚĞƐƟƚƵşĚŽƐƚŽĚŽƐŽƐĂƚƵĂŝƐŵĞŵďƌŽƐ
ĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞƐĞƵƐĐĂƌŐŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞůĞŝƚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞǀŽƚŽŵƷůƟƉůŽŶĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϭϵͬϬϵͬϮϬϭϵ͕ĐƵũĂĂƚĂĨŽŝ
ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂŶĂ:h^WŶǑϱϱϲ͘ϭϳϱͬϭϵͲϬĞŵƐĞƐƐĆŽĚĞϮϭ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƌƟŐŽϭϰϭ͕ΑϯǑĚĂ>ĞŝĚĂƐ^͘͘
dĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞŶŽƟĮĐĂĕĆŽĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĞƚĞŶƚŽƌĞƐĚĞŵĂŝƐĚĞϭϬйĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůǀŽƚĂŶƚĞ͕
ƌĞƋƵĞƌĞŶĚŽĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĞůĞŝĕĆŽŵĞĚŝĂŶƚĞŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞǀŽƚŽŵƷůƟƉůŽŶĂƐϰϴŚĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐăĂƐƐĞŵďůĞŝĂ͕
ĂĚŽƚŽƵͲƐĞŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞǀŽƚŽŵƷůƟƉůŽƉĂƌĂĞůĞŝĕĆŽĚŽŶŽǀŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽƐƚĞƌŵŽƐ
ĚŽƌƟŐŽϭϰϭĚĂ>ĞŝĚĂƐ^͘͘͘;ŝŝͿƌĞĞůĞŝĕĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĐŽŵŽƵŵƚŽĚŽ͕ƚĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂƋƵĞĂ
ĞůĞŝĕĆŽĚĞƐĞƵƐĂƚƵĂŝƐŵĞŵďƌŽƐĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌŵĞŝŽĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞǀŽƚŽŵƷůƟƉůŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϭϰϭ͕
ΑϯǑĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϭϵϳϲ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂ͘WƌŝŵĞŝƌĂŵĞŶƚĞ͕ĨŽŝĚĞůŝďĞƌĂĚŽƉĞůĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƋƵĞŽ
ŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƐĞƌĄĐŽŵƉŽƐƚŽƉŽƌƵŵƚŽƚĂůĚĞĂƚĠϵŵĞŵďƌŽƐ͘ƚŽĐŽŶơŶƵŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĞǆŝŐŝĚŽƉĞůŽ
ƌƟŐŽϭϰϭ͕ΑϭǑĚĂ>ĞŝĚĂƐ^͕͘͘ĂŵĞƐĂĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂŝŶĨŽƌŵŽƵĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƋƵĞŽŶƷŵĞƌŽĚĞǀŽƚŽƐŵşŶŝŵŽ
ƉĂƌĂ ĂƐƐĞŐƵƌĂƌ Ă ĞůĞŝĕĆŽ ĚĞ Ƶŵ ŵĞŵďƌŽ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ġ ĚĞ ϭ͘ϰϮϮ͘ϰϯϵ͘ ŵ ƐĞŐƵŝĚĂ͕ Ă ŵĞƐĂ
ůĞƵŽŶƷŵĞƌŽĚĞĂĕƁĞƐƉĞƌƚĞŶĐĞŶƚĞƐĂĐĂĚĂĂĐŝŽŶŝƐƚĂĞŽŶƷŵĞƌŽĚĞǀŽƚŽƐĚĞĐĂĚĂĂĐŝŽŶŝƐƚĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƐĞŐƵĞ͗
ĐŝŽŶŝƐƚĂ͖ĕƁĞƐKƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͖EƷŵĞƌŽĚĞsŽƚŽƐ͘ĞŶĞĚŝƚŽƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌͲϳϵϭ͘ϴϲϮͲϳ͘ϭϮϲ͘ϳϱϴ͖>ƵŝǌƵŐƵƐƚŽ
DƺůůĞƌ - ϰϴϲ͘ϭϴϭ Ͳ ϰ͘ϯϳϱ͘ϲϮϵ͖ >Ƶŝǌ ƵŐƵƐƚŽ DƺůůĞƌ &ŝůŚŽ - ϴϲ͘ϬϮϱ Ͳ ϳϳϰ͘ϮϮϱ͖ ZĞŐŝŶĂ ĞĂƚƌŝǌ ĞƌƌĞƩĂ - 43.210
Ͳϯϴϴ͘ϴϵϬ͖^ĂƌĂŚDƺůůĞƌ - ϴϳ͘ϬϮϲͲϳϴϯ͘Ϯϯϰ͖dĂƟĂŶĂDƺůůĞƌ - ϴϲ͘ϭϴϮͲϳϳϱ͘ϲϯϴ͖dŽƚĂů - ϭ͘ϱϴϬ͘ϰϴϲͲ14.224.374.
KWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ĞŶƚĆŽ͕ƐŽůŝĐŝƚŽƵĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƋƵĞŝŶĚŝĐĂƐƐĞŵŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ͕ƋƵĞĨŽƌĂŵĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĐŽŶĨŽƌŵĞ
ƐĞŐƵĞ͗ĐŝŽŶŝƐƚĂ͖ĂŶĚŝĚĂƚŽƐƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͘ĞŶĞĚŝƚŽƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌ͗,ĞŶƌŝƋƵĞ^ŽƵǌĂĞ^ŝůǀĂWĞƌĞƩŽ͕'ƵǇůŵĞŝĚĂŶĚƌĂĚĞ͕KƐǀĂůĚŽ'ƵŝŵĂƌĆĞƐEĞƚŽ͕ĚƵĂƌĚŽD͘ƌŽŶ͕:ĞƌƀŶŝŵŽŶƚƵŶĞƐ͘>ƵŝǌƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌ͗Conrado
>ĂŵĂƐƚƌĂWĂĐŚĞĐŽ͕:ŽĆŽĚĞ^ĂŝŶƚƌŝƐƐŽŶWĂĞƐĚĞĂƌǀĂůŚŽ͘>ƵŝǌƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌ&ŝůŚŽ͗ŽŶƌĂĚŽ>ĂŵĂƐƚƌĂWĂĐŚĞĐŽ͕
:ŽĆŽĚĞ^ĂŝŶƚƌŝƐƐŽŶWĂĞƐĚĞĂƌǀĂůŚŽ͘ZĞŐŝŶĂĞĂƚƌŝǌĞƌƌĞƩĂ͗EĞůƐŽŶ&ŝŶĚĞŝƐƐ͘^ĂƌĂŚDƺůůĞƌ,ĂƌƚŵĂŶ͗Nelson
&ŝŶĚĞŝƐƐ͘dĂƟĂŶĂDƺůůĞƌ͗Nelson Findeiss. /ŶŝĐŝĂĚĂĂǀŽƚĂĕĆŽ͕ŽƐǀŽƚŽƐĨŽƌĂŵĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗BeŶĞĚŝƚŽƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌ͖ĂŶĚŝĚĂƚŽ͖ůŽĐĂĚŽƐ͘,ĞŶƌŝƋƵĞ^ŽƵǌĂĞ^ŝůǀĂWĞƌĞƩŽͲϭ͘ϰϮϮ͘ϰϯϵ͖'ƵǇůŵĞŝĚĂŶĚƌĂĚĞ
- ϭ͘ϰϮϮ͘ϰϯϵ͖KƐǀĂůĚŽ'ƵŝŵĂƌĆĞƐEĞƚŽͲϭ͘ϰϮϮ͘ϰϯϵ͖ĚƵĂƌĚŽD͘ƌŽŶͲϭ͘ϰϮϮ͘ϰϯϵ͖:ĞƌƀŶŝŵŽŶƚƵŶĞƐͲϭ͘ϰϮϮ͘ϰϯϵ͖
Nelson Findeiss - ϭϰ͘ϱϲϯ͖dŽƚĂů - ϳ͘ϭϮϲ͘ϳϱϴ͘>ƵŝǌƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌ͖ĂŶĚŝĚĂƚŽ͖sŽƚŽƐůŽĐĂĚŽƐ͘ŽŶƌĂĚŽ>ĂŵĂƐƚƌĂ
WĂĐŚĞĐŽͲϮ͘ϭϴϳ͘ϴϭϱ͖:ŽĆŽĚĞ^ĂŝŶƚƌŝƐƐŽŶWĂĞƐĚĞĂƌǀĂůŚŽͲϮ͘ϭϴϳ͘ϴϭϰ͖dŽƚĂů - ϰ͘ϯϳϱ͘ϲϮϵ͘>ƵŝǌƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌ
&ŝůŚŽ͖ĂŶĚŝĚĂƚŽ͖sŽƚŽƐůŽĐĂĚŽƐ͘ŽŶƌĂĚŽ>ĂŵĂƐƚƌĂWĂĐŚĞĐŽͲϯϴϳ͘ϭϭϯ͖:ŽĆŽĚĞ^ĂŝŶƚƌŝƐƐŽŶWĂĞƐĚĞĂƌǀĂůŚŽͲϯϴϳ͘ϭϭϮ͖dŽƚĂů - 774.225. ZĞŐŝŶĂĞĂƚƌŝǌĞƌƌĞƩĂ͖ĂŶĚŝĚĂƚŽ͖sŽƚŽƐůŽĐĂĚŽƐ͘Nelson Findeiss - 388.890.
^ĂƌĂŚDƺůůĞƌ,ĂƌƚŵĂŶ͖ĂŶĚŝĚĂƚŽ͖sŽƚŽƐůŽĐĂĚŽƐ͘Nelson Findeiss - 783.234. dĂƟĂŶĂDƺůůĞƌ͖ĂŶĚŝĚĂƚŽ͖sŽƚŽƐůŽĐĂĚŽƐ͘EĞůƐŽŶ&ŝŶĚĞŝƐƐͲϳϳϱ͘ϲϯϴ͘&ĂĐĞĂŽƐǀŽƚŽƐƉƌŽĨĞƌŝĚŽƐ͕ŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ
ƉĂƐƐĂĂƐĞƌĐŽŵƉŽƐƚŽƉĞůŽƐŵĞŵďƌŽƐĂďĂŝǆŽƋƵĂůŝĮĐĂĚŽƐ͕ĐŽŵŵĂŶĚĂƚŽĚĞϯĂŶŽƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƌƟŐŽϴǑ͕ΑϭǑ
ĚŽƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĂƵƚŽŵĂƟĐĂŵĞŶƚĞƉƌŽƌƌŽŐĂĚŽĂƚĠĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂ
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞĂŽƚĠƌŵŝŶŽĚŽƚĞƌŵŽĚĞŵĂŶĚĂƚŽ͗;ŝͿŽŶƌĂĚŽ>ĂŵĂƐƚƌĂWĂĐŚĞĐŽ͖;ŝŝͿ'ƵǇůŵĞŝĚĂŶĚƌĂĚĞ͖;ŝŝŝͿ
,ĞŶƌŝƋƵĞ ^ŽƵǌĂ Ğ ^ŝůǀĂ WĞƌĞƩŽ͖ ;ŝǀͿ :ŽĆŽ ĚĞ ^ĂŝŶƚ ƌŝƐƐŽŶ WĂĞƐ ĚĞ ĂƌǀĂůŚŽ͖ ;ǀͿ EĞůƐŽŶ &ŝŶĚĞŝƐƐ͖ ;ǀŝͿ KƐǀĂůĚŽ
'ƵŝŵĂƌĆĞƐEĞƚŽ͖;ǀŝŝͿĚƵĂƌĚŽD͘ƌŽŶ͕Ğ;ǀŝŝŝͿ:ĞƌƀŶŝŵŽŶƚƵŶĞƐ͘ ŵƐĞŐƵŝĚĂ͕ƉŽƌŵĂŝŽƌŝĂĚĞǀŽƚŽƐ͕ŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
ĞůĞŐĞƌĂŵŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐƉĂƌĂŽƐĐĂƌŐŽƐĚĞWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ϭǑsŝĐĞWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞϮǑsŝĐĞWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͗ĂƌŐŽ͖ŽŶƐĞůŚĞŝƌŽ͘WƌĞƐŝĚĞŶƚĞͲ,ĞŶƌŝƋƵĞ^ŽƵǌĂĞ^ŝůǀĂWĞƌĞƩŽ͖ϭǑsŝĐĞWƌĞƐŝĚĞŶƚĞͲ'ƵǇ
ůŵĞŝĚĂŶĚƌĂĚĞ͖ϮǑsŝĐĞWƌĞƐŝĚĞŶƚĞͲĚƵĂƌĚŽD͘ƌŽŶ͘EĂĚĂŵĂŝƐŚĂǀĞŶĚŽĂƐĞƌƚƌĂƚĂĚŽ͕ŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĂDĞƐĂ
ƐƵƐƉĞŶĚĞƵŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐƉĂƌĂĮŶƐĚĂůĂǀƌĂƚƵƌĂĚĞƐƚĂĂƚĂ͕ƋƵĞĨŽŝůŝĚĂ͕ĂĐŚĂĚĂĐŽŶĨŽƌŵĞƉŽƌƚŽĚŽƐŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕
ĞĐŽŶƐŝŐŶĂĚŽƋƵĞƐĞƌĄĞŶǀŝĂĚĂĂƚŽĚŽƐŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐƉŽƌĐŽƌƌĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽĞĂƐƐŝŶĂĚĂŽƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞŶĂƐĞĚĞ
ĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƌĞƵŶŝĆŽĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉŽƌŵĞŝŽĚŝŐŝƚĂů͘;ĐŝŽŶŝƐƚĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͗
ĞŶĞĚŝƚŽƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌ͕>ƵŝǌƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌ͕dĂƟĂŶĂDƺůůĞƌ͕^ĂƌĂŚDƺůůĞƌ,ĂƌƚŵĂŶ͕>ƵŝǌƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌ&ŝůŚŽ
ĞZĞŐŝŶĂĞĂƚƌŝǌĞƌƌĞƩĂ͘WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͗ZŝĐĂƌĚŽ'ŽŶĕĂůǀĞƐ͘^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ͗DĂƌŝŶĂ&ŝŐƵĞƌŽůĂEĂĐĂƌĂƚŽͿ͘WŝƌĂƐƐƵŶƵŶŐĂ͕
21/09/2020.ZŝĐĂƌĚŽ'ŽŶĕĂůǀĞƐͲPresidente. DĂƌŝŶĂ&ŝŐƵĞƌŽůĂEĂĐĂƌĂƚŽͲ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ͘:ƵĐĞƐƉŶǑϰϰϵ͘ϭϲϬͬϮϬͲϴ
ĞŵƐĞƐƐĆŽĚĞϮϳͬϭϬͬϮϬϮϬ͘'ŝƐĞůĂ^ŝŵŝĞŵĂĞƐĐŚŝŶͲ^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂ'ĞƌĂů͘

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
1 0 4 4 2 5 8 - 7 9 . 2 0 1 7 . 8 . 2 6 . 0 1 0 0 . A M M ª Ju í z a d e D i r e i t o d a 2 ª Var a d e R e g i s t r o s
Públicos, do Foro Central 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 visando 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 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, aos26 de outubro de 2020.
31/10

e

04/11

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 for ma
da Lei, etc. FAZ SABER a TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que a FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO move uma DE SAPROPRIAÇÃO - DESAPROPRIAÇÃO 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 expedição 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
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CLASSIC: 2006 2009 2010 3 CLIO: 2003 2010 2011 2004 COMET 2011 5 COROLLA: 2000 2018 2019 1993 1994 2014 2015 2002 2003 5 CORSA: 1997 1994 1999 2009 2010 2000 2001
3 CRUZE: 2019 2012 2017 5 ECOSPORT: 2007 2012 2013 2003 2004 2011 2012 2013 2014 4 ESCORT: 1995 1994 1988 1988 F 800 2012 FAZER 2006 2007 3 FIESTA: 2010 2016 2017
2005 2006 6 FIORINO: 2016 2017 2017 2018 2017 2018 2013 2000 2001 2011 3 FIT: 2013 2004 2016 2017 2 FLUENCE: 2011 2012 2014 5 FOCUS: 2011 2012 2010 2016 2015 2016
2001 3 FOX: 2008 2009 2009 2010 2011 FUSION 2011 13 GOL: 2011 2012 2011 2012 2009 2010 2004 2005 2008 2015 2002 2000 2001 2017 2018 2013 2014 2003 2011 2015 2
GOLF: 2001 2014 2015 2 GRAND SIENA: 2012 2013 2014 2015 3 HB20: 2017 2018 2016 2018 HILUX SW4 2011 IDEA 2013 J3 2011 2012 JETTA VARIANT 2011 10 KA: 1998 1999 2012
1997 1998 2019 2020 2019 2015 2009 2010 2015 2018 2019 2015 2016 KANGOO EXPRESS 2010 2 KWID: 2017 2018 2018 2019 L200 TRITON 2014 2015 LANCER 2013 2014 LEAD 110
2012 3 LOGAN: 2017 2018 2019 2020 2010 2011 MARCH 2012 2013 2 MASTER: 2015 2016 2014 2015 MEGANE 2007 4 MONTANA: 2003 2004 2012 2013 2010 2013 2014 9 ONIX: 2019
2018 2019 2017 2018 2013 2014 2018 2019 2015 2016 2015 2016 2013 OUTLANDER 2011 2012 2 PAJERO: 2012 2013 2007 2008 8 PALIO: 2007 2008 2013 2014 2001 2002 2006 2007
2013 2014 2001 1999 2010 PAMPA 1996 1997 2 PARATI: 1987 2001 PARTNER FURGAO 2010 2011 POLO SEDAN 2006 PRISMA 2012 2012 PUNTO 2013 RANGE ROVER EVOQUE 2013
2014 RANGER CD 2011 3 S10: 2017 2018 2007 2008 2009 2010 7 SANDERO: 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 2019 2020 2012 2017 2018 SANTA FE 2010 2011 SANTANA 1996 3
SAVEIRO: 2017 2018 2013 2014 2011 3 SCENIC: 2005 2006 2007 2008 2006 2007 2 SENTRA: 2014 2015 2014 2015 SERIE 3 2016 SERIE 7 2011 2012 3 SIENA: 2011 2003 2005 SONATA
2011 2012 2 SONIC: 2013 2014 2014 SPACEFOX 2017 2018 SPIN 2017 2018 SPORTAGE 2011 2012 5 STRADA: 2017 2018 2010 2011 2015 2014 2018 2019 T4 2004 2005 TECTOR 2013
TIGUAN 2013 2014 TIIDA 2008 2008 2 TRACKER: 2013 2014 2008 2009 TRAKKER 2009 TUCSON 2011 2012 16 UNO: 2013 2013 2002 2003 2010 2011 1988 1989 2016 2017 2013 2012
2014 2001 1996 1991 1992 2000 2013 2006 2013 3 UP: 2016 2017 2014 2015 2019 VECTRA 2000 2001 VERSYS 2015 2016 VIRTUS 2018 VULCAN S 2019 XRE 300 2010 YBR 150
FACTOR 2015 2016 YZF R1 2011 2012 ROUBO/FURTO: 207 2012 2013 710 2000 CITY 2014 2015 CRUZE 2014 FIESTA 2010 PALIO 2012 2013 TRACKER 2018
Nº dos Chassis: 12291285 Normal 14047754 Normal 14246833 Recortado 18695751 Normal 1B130683 Normal 1C161934 Recortado 1J205892 Normal 1P031786 Recortado 1R156998 Recortado
1T191046 Normal 22313364 Recortado 2G153294 Normal 2R041625 Recortado 2T158768 Normal 33058190 Normal 34418239 Remarcado 38500614 Recortado 3G202166 Normal 3J407049 Normal
3T206340 Normal 48514635 Normal 4C169706 Recortado 4G131587 Normal 4J525319 Normal 4Z127566 Recortado 53151353 Normal 5H001401 Normal 5P055168 Normal 64803047 Normal 68386590
Normal 6B193727 Normal 6J672679 Normal 6P022035 Normal 6R007946 Normal 70034940 Recortado 72894274 Normal 78834473 Normal 7B529648 Normal 7G134920 Normal 7J795174 Normal
7J834366 Normal 7R017069 Recortado 85044359 Normal 8B080691 Normal 8C426045 Recortado 8C726292 Normal 8G186113 Recortado 8j948046 Normal 8L442528 Recortado 8R200606 Recortado
8T173334 Normal 94038228 Normal 98500032 Normal 9B259249 Normal 9B518082 Normal 9B891108 Normal 9r702352 Normal 9Z106908 Normal A4027282 Normal A5610495 Normal A8024287
Normal A8027898 Normal AB045242 Normal AB147959 Recortado AB197954 Normal AB216121 Normal AB512478 Normal AB526467 Normal AC234050 Normal AC426537 Normal AG019555
Normal AG507496 Normal AJ313657 Normal AJ320741 Normal AL499711 Normal AL514635 Normal AP016030 Normal AR004010 Normal AZ219482 Normal B0089308 Recortado B2198150 Normal
B3053662 Normal B4141391 Normal B7353109 Normal BA503415 Normal BG003175 Normal BG510816 Normal BJ424973 Recortado BJ475938 Normal BJ775121 Normal BK400246 Normal BL688958
Normal BM004835 Normal BM721990 Normal BP171846 Normal BR205502 Normal BR272859 Normal BR332118 Normal BR545809 Normal BT234108 Normal BU667733 Normal BZ120739 Normal
BZA02390 NormalC0342921 Normal C4393410 Normal C5586144 Normal C7166025 Normal C8693425 Normal CA000947 Normal CA387293 Recortado CB018708 Normal CB235259 Normal CB376979
Normal CC355202 Normal CG393128 Normal CJ001667 Normal CJ328650 Normal CL882611 Normal cr001167 Normal CR466620 Recortado CT019686 Normal CT081321 Recortado CU002381 Normal
CZP70922 Normal D0460947 Normal D1262913 Recortado D2077252 Normal D2235430 Normal D3026886 Normal D6821802 Recortado D6854569 Normal D6855579 Normal D6880867 Recortado
D8787824 Normal D8923427 Normal D8968670 Recortado DB009107 Normal DB201885 Normal db554323 Normal dcc06512 Normal dg243016 Normal DG333437 Recortado DG523544 Normal
DJ421188 Normal DL247548 Recortado DR125982 Normal DR215871 Recortado DZ209783 Normal E0618371 Normal E5887595 Normal E5894560 Normal E7774797 Normal E8864351 Normal
EA198683 Normal EB192243 Normal EB310747 Remarcado EB557988 Normal EF940814 Normal EG313289 Normal EH875672 Normal EJ225941 Normal EL130464 Recortado EL420190 Normal
EP097127 Normal ES512340 Normal ES633089 Normal ET156607 Recortado EU005044 Normal EW536981 Normal EZ102969 Normal EZ118243 Recortado F0238175 Recortado F1081085 Normal
F3220042 Normal F7948132 Normal F8224740 Normal F8242428 Normal FB026869 Recortado FB037267 Normal FCE93904 Normal FG513126 Normal FJ411192 Recortado FM055107 Normal FP199373
Normal FT092975 Normal FT536182 Recortado FT559524 Normal FY206146 Normal FY211504 Normal FZ103997 Remarcado G0000653 Normal G4A32390 Normal G8322906 Recortado GF119162
Normal GFS00129 Normal GG010846 Normal GG138278 Normal GG174146 Normal GJ153718 Normal GJ383388 Normal GJ414045 Normal GP570225 Normal H0092737 Recortado H0772324
Recortado H9071377 Normal HB539648 Normal HG529347 Normal HR154975 Recortado HT039803 Recortado HT508905 Normal HZ203995 Recortado J3338783 Recortado J9094769 Recortado J9094892
Recortado JA060448 Normal ja506782 Normal JB156584 Normal JBT41293 Recortado JBV51080 Recortado JC111817 Recortado JC417513 Normal JG110344 Normal JJ146296 Recortado JJ189722
Recortado JJ867212 Normal JL264753 Normal JP008646 Normal JP043755 Recortado JP075052 Normal JP855621 Normal JP872524 Normal JY211987 Recortado K0415313 Normal K4001635 Normal
K8226054 Normal K8340858 Recortado KB029169 Normal KFS00593 Normal KG121909 Normal KG199423 Normal KG491960 Normal KJ476511 Normal KR035645 Normal kr119176 Normal
KT525232 Recortado KY304197 Recortado L8459661 Normal LJ183543 Recortado LJ322740 Normal LR100094 Normal M3743395 Recortado P0050061 Recortado RB558293 Recortado RC606030
Recortado SB720897 Recortado T5757591 Recortado TB959214 Recortado TP046211 Recortado VB556681 Recortado VC792019 Recortado VR016643 Recortado wb631225 Recortado X0895531 Recortado
XC730215 Recortado Y4136748 Recortado Y5519331 Normal YB235406 Remarcado
CONDIÇÕES: OSBENS SERÃOVENDIDOSNOESTADOEMQUESEENCONTRAMESEMGARANTIA.DEBITOSDE IPVA,MULTASDETRÂNSITOOUDEAVERBAÇÃO QUEPORVENTURARECAIAM SOBREOBEM,
FICARÃOACARGODOARREMATANTE,CORRENDO TAMBÉM PORSUACONTAEMRISCOARETIRADADOSBENS.NOATODAARREMATAÇÃO OARREMATANTE OBRIGA-SEAACATAR DEFORMADEFINITIVAE
IRRECORRIVELASNORMASEDEMAISCONDIÇÕESDEAQUISIÇÃOESTABELECIDASNOCATALOGODESTRIBUIDONOLEILÃO.MIGUELDONHAJR–LEIOEIROOFICIAL–JUCEPAR14/256L.IMAGENSMERAMENTE
ILUSTRATIVAS.RUAPEDROZANETTI,230– COLOMBO –PR– TEL:113651-8800
(CATALOGO, LOCAL DE VISITAÇÃO, DESCRIÇÃO COMPLETA E FOTOS NO SITE)
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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
EMªLUGARªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªCONTESTE ªSOBªPENAªDEª
ser considerada revel, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras
ASªALEGAÎÜESªDEªFATOªFORMULADASªPELAªAUTORAª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAª
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

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,
SDUDTXHHPGLDVDÀXLUDSyVRVGLDVVXSUDSDJXHRYDORUVXSUDGHYLGDPHQWHFRUULJLGRHKRQRUiULRV
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
$UWGR1&3& 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOD¿[DGRHSXEOLFDGR6mR3DXOR%H
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1006674-38.2018.8.26.0198 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) DGL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 58.338.583/0001-45, na pessoa de seu representante legal e GILBERTO
MARQUES DA SILVA, Brasileiro, CPF 905.454.608-59, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte
de Banco Santander (Brasil) S/A, objetivando condenar os réus ao pagamento de R$ 123.252,69 (dezembro/2018), corrigidos
monetariamente, bem como a custas, honorários e demais cominações, referente ao inadimplemento do instrumento particular de
CONlSSÍOªDEªDÓVIDA ªTENDOªCOMOªOBJETOªAªOPERAÎÍOªJUNTOªAOªBANCOªNªª%NCONTRANDO SEªOSªRÏUSªEMªLUGARª
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
ªDIAS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ªAPRESENTEMªRESPOSTAª.ÍOªSENDOªCONTESTADAªAªAÎÍO ªPRESUMIR SE ÍOª
ACEITOS ªPELOSªRÏUS ªCOMOªVERDADEIROS ªOSªFATOSªARTICULADOSªPELOªAUTORªCONFORMEªPREVISTOªNOªARTIGOªªDOª#0# ªlCANDOªADVERTIDOSª
DEªQUEªNOªCASOªDEªREVELIAªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALªARTª INCISOª)6 ªDOª#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEª
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

(',7$/'(,17,0$d2±&8035,0(172'(6(17(1d$3URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR
&XPSULPHQWRGHVHQWHQoD3UHVWDomRGH6HUYLoRV([HTXHQWH)XQGDomR6mR3DXOR([HFXWDGR)HUQDQGR/XQDUGL6FOHDUXF(GLWDO
GH,QWLPDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ2'U9LWRU)UHGHULFR.PSHO-XL]GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD)HUQDQGR/XQDUGL6FOHDUXF &3) TXHRPDQGDGRPRQLWyULR
H[SHGLGRQRVDXWRVGDDomR0RQLWyULDDMXL]DGDSRU)XQGDomR6mR3DXORHQWLGDGHPDQWHQHGRUDGD3RQWLItFLD8QLYHUVLGDGH
&DWyOLFDGH6mR3DXOR38&63FRQYHUWHXVHHPPDQGDGRH[HFXWLYRFRQVWLWXLQGRVHWtWXORH[HFXWLYRMXGLFLDOGDTXDQWLDGH5
 RXWXEURGH (VWDQGRRH[HFXWDGRHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVD
IOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWRVRESHQDGHLQFLGrQFLDGHPXOWDGHSDJDPHQWRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRV
IL[DGRVHPHH[SHGLomRGHPDQGDGRGHSHQKRUDHDYDOLDomR)LFDDSDUWHH[HFXWDGDDGYHUWLGDGHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]R
SUHYLVWRQRDUWGR&3&VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H GLDVSDUDTXHLQGHSHQGHQWHPHQWHGH
SHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGD
OHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHRXWXEURGH H
(',7$/'(&,7$d23URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR0RQLWyULD3UHVWDomRGH6HUYLoRV
5HTXHUHQWH)XQGDomR6mR3DXOR5HTXHULGR*DEULHOD*DVSDULQLGRV6DQWRV(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6
352&(6621$00-XL]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;,,1RVVD6HQKRUDGR
Ï(VWDGRGH6mR3DXOR'UD/XFLDQH&ULVWLQD5RGULJXHV*DGHOKRQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D*DEULHOD*DVSDULQLGRV6DQWRV
&3) TXH)XQGDomR6mR3DXORPDQWHQHGRUDGD3RQWLItFLD8QLYHUVLGDGH&DWyOLFDGH6mR3DXOROKHDMXL]RXDomR
0RQLWyULDSDUDFREUDQoDGDTXDQWLDGH5 QRY GHFRUUHQWHGR&RQWUDWRGH3UHVWDomRGH6HUYLoRV(GXFDFLRQDLV
GRVPHVHVGHIHYHUHLURDDEULOGHGRFXUVRGH$UWHKLVWyULDFUtWLFDHFXUDGRULD(VWDQGRDUHTXHULGDHPOXJDULJQRUDGRIRL
GHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWR ILFDQGRLVHQWDGHFXVWDVSURFHVVXDLV 
DFUHVFLGRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHVDGRYDORUGRGpELWR DUWGR&3& RXRIHUHoDHPEDUJRVVRESHQD
GHFRQYHUWHUVHRPDQGDGRLQLFLDOHPPDQGDGRH[HFXWLYR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO
HGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRVPROGHVGRDUW,9GR&3&6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR1$'$0$,6
'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHRXWXEURGH
H
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. CarlosAntonio 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.

1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678

CNPJ/MF 03.485.775/0001-92 - NIRE 35300174054
Ata da Reunião Extraordinária I do Conselho de Administração
,ĞŶƌŝƋƵĞ^ŽƵǌĂĞ^ŝůǀĂWĞƌĞƩŽĞDĂƌŝŶĂ&ŝŐƵĞƌŽůĂEĂĐĂƌĂƚŽ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽĚĞƐƚĂ
ƌĞƵŶŝĆŽ͕ ĐĞƌƟĮĐĂŵ ƋƵĞ ĂŽƐ ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϬ͕ ăƐ ϵ͗ϯϬ ŚŽƌĂƐ͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ǀŝĚĞŽĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂ͕ Ğŵ ƌĂǌĆŽ ĚĞ ĨŽƌĕĂ
ŵĂŝŽƌ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƐĂƌƟŐŽƐϯϵϯĚŽſĚŝŐŽŝǀŝůĞϭϮϰ͕ΑϮǑĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͕ĞŵƌĂǌĆŽĚĂ
ƉĂŶĚĞŵŝĂĚĞKs/ͲϭϵĚĞĐůĂƌĂĚĂƉĞůĂKƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽDƵŶĚŝĂůĚĂ^ĂƷĚĞĞŵϭϭ͘Ϯ͘ϮϬϮϬ͕ĞĞŵůŝŶŚĂĐŽŵĂƐƌĞĐŽŵĞŶĚĂĕƁĞƐĚĞĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐƉƷďůŝĐĂƐďƌĂƐŝůĞŝƌĂƐ͕ǀŝƐĂŶĚŽŽďĞŵĞƐƚĂƌĞĂƉƌĞƐĞƌǀĂĕĆŽĚĂŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĞİƐŝĐĂĚŽƐ
ŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐĚĂD͕ĚĞƐĞƵƐĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ͕ĐŽŵŽƚĂŵďĠŵĚŽƐĚĞŵĂŝƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĐŽŶǀŽĐĂĚŽƐƉĂƌĂĞƐƚĂ
ƌĞƵŶŝĆŽ͕ƌĞƵŶŝƵͲƐĞĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕^ĞŶŚŽƌĞƐŽŶƌĂĚŽ
>ĂŵĂƐƚƌĂWĂĐŚĞĐŽ͕ĚƵĂƌĚŽDĂƌƟŶƐƌŽŶ͕'ƵǇůŵĞŝĚĂŶĚƌĂĚĞ͕,ĞŶƌŝƋƵĞ^ŽƵǌĂĞ^ŝůǀĂWĞƌĞƩŽ͕:ĞƌƀŶŝŵŽ
ŶƚƵŶĞƐ͕:ŽĆŽĚĞ^ĂŝŶƚƌŝƐƐŽŶWĂĞƐĚĞĂƌǀĂůŚŽ͕EĞůƐŽŶ&ŝŶĚĞŝƐƐĞKƐǀĂůĚŽ'ƵŝŵĂƌĆĞƐEĞƚŽ͕ƉĂƌĂĚĞůŝďĞƌĂƌ
ƐŽďƌĞĂƐĞŐƵŝŶƚĞKƌĚĞŵĚŽŝĂ͗;ŝͿĞďĂƚĞƐĞĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĂĐĞƌĐĂĚĂŽƵƚŽƌŐĂĚĂĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽƉĂƌĂĂƐƐƵŶƚŽƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ ĚĂ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ ĞŶƚƌŽ ĚĂ DĂƚĂ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ WĞĐƵĄƌŝĂ ŽŵĠƌĐŝŽ >ƚĚĂ͕͘ ĂŽƐ ^ƌƐ͘ DĂƚŚĞƵƐ ƌƵǌ
DŽƌĞůůŝĞdŚĂůĞƐŶĚƌĞZŽĚƌŝŐƵĞƐĚĞ^ŽƵǌĂ͘ŽůŽĐĂĚĂĂŵĂƚĠƌŝĂĞŵĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ͕ŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕
ƉŽƌƵŶĂŶŝŵŝĚĂĚĞ͕ĂƉƌŽǀŽƵŽƐĞŐƵŝŶƚĞ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽWƷďůŝĐŽĚĞDĂŶĚĂƚŽ͗;Ϳ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽWƷďůŝĐŽĚĞDĂŶĚĂƚŽ Ͳ KƵƚŽƌŐĂŶƚĞ͗ ĞŶƚƌŽ ĚĂ DĂƚĂ Ğ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ WĞĐƵĄƌŝĂ Ğ ŽŵĠƌĐŝŽ >ƚĚĂ͕͘ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ ĞŵƉƌĞƐĄƌŝĂ ůŝŵŝƚĂĚĂ͕
ĐŽŵƐĞĚĞŶŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞEŽǀĂhďŝƌĂƚĆͬDd͕͘ŶĂ&ĂǌĞŶĚĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂ͕ŶĂZŽĚŽǀŝĂZϮϰϮͲƐͬŶ͕<ŵϳϱϵ͕
ŝŶƐĐƌŝƚĂŶŽĂĚĂƐƚƌŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞWĞƐƐŽĂƐ:ƵƌşĚŝĐĂƐĚŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂ&ĂǌĞŶĚĂ;EW:ͬD&ͿŶǑϮϬ͘ϱϰϰ͘ϯϬϰͬϬϬϬϭͲ
Ϯϳ͘ KƵƚŽƌŐĂĚŽƐ Ͳ Matheus Cruz Morelli e Thales Andre Rodrigues de Souza͘ WŽĚĞƌĞƐ͗ ϭͿ ŝƐŽůĂĚĂŵĞŶƚĞ͕
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ ƐƵĂ ŵĂƚƌŝǌ Ğ ĮůŝĂů͗ ϭ͘ϭ ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ͕ ĐĂƌƚĞŝƌĂƐ Ğ ĚĞŵĂŝƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ Ă ĂĚŵŝƐƐĆŽ ŽƵ ĚĞŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ͖ ϭ͘Ϯ͘ ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂƐ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĞ ƌĞƐĐŝƐĆŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĂŵĂŶĚĂŶƚĞƉĞƌĂŶƚĞĂƐŚŽŵŽůŽŐĂĕƁĞƐ͖ϭ͘ϯ͘ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂƐŶĂƐŐƵŝĂƐƉĂƌĂŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚĞ ĚĞƉſƐŝƚŽƐ ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ Ğ ĚĞŵĂŝƐ ƉĂƉĠŝƐ ƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐ͖ ϭ͘ϰ͘ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ Ă ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ Ğ ƐƵĂ ĮůŝĂů
ƉĞƌĂŶƚĞ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ZĞƉĂƌƟĕƁĞƐ WƷďůŝĐĂƐ &ĞĚĞƌĂŝƐ͕ ƐƚĂĚƵĂŝƐ͕ DƵŶŝĐŝƉĂŝƐ͕ DŝŶŝƐƚĠƌŝŽƐ͕ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂƐ Ğ ƵƚĂƌƋƵŝĂƐ͕ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐŽŶŽŵŝĂ DŝƐƚĂ͕ ŵƉƌĞƐĂƐ WƷďůŝĐĂƐ Ğ WƌŝǀĂĚĂƐ ŽƵ ĂƌƚſƌŝŽƐ WƷďůŝĐŽƐ ;DŝŶŝƐƚĠƌŝŽ ĚĂ
&ĂǌĞŶĚĂ͕ DŝŶŝƐƚĠƌŝŽ ĚŽ dƌĂďĂůŚŽ͕ :ƵŶƚĂ ĚŽ dƌĂďĂůŚŽ͕ ^ŝŶĚŝĐĂƚŽƐ͕ ĞůĞŐĂĐŝĂƐ͕ ĞƚƌĂŶ͕ ZĞĐĞŝƚĂ ƐƚĂĚƵĂů͕ /E Ͳ /ŶƐƟƚƵƚŽ ĚĞ ĞĨĞƐĂ ŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝĂ Ğ /EZ Ͳ /ŶƐƟƚƵƚŽ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ŽůŽŶŝǌĂĕĆŽ Ğ ZĞĨŽƌŵĂ ŐƌĄƌŝĂͿ͕ Ăş
ƌĞƋƵĞƌĞŶĚŽ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĚĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ ƚŽŵĂŶĚŽ ĐŝġŶĐŝĂ ĚĞ ĂƚŽƐ Ğ ĚĞƐƉĂĐŚŽƐ͘ EŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ
ĚĞŵĂŶĚĂƚŽƐŽƌĂĂƉƌŽǀĂĚŽƐƐĞƌĄŝŶĚŝĐĂĚŽ͗;ŝͿƋƵĞƚŽĚŽƐŽƐKƵƚŽƌŐĂĚŽƐƚĞŵĞŶĚĞƌĞĕŽĐŽŵĞƌĐŝĂůŶĂŝĚĂĚĞ
ĚĞWŝƌĂƐƐƵŶƵŶŐĂͬ^W͕ŶĂZƵĂysĚĞEŽǀĞŵďƌŽ͕ŶǑϮϯϯϬ͕ĞŶƚƌŽ͕;ŝŝͿƋƵĞŽƐŽƌĂKƵƚŽƌŐĂĚŽƐĮĐĂŵŽďƌŝŐĂĚŽƐ
ƉĞƌĂŶƚĞ Ă ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚĞƐƚĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ ă ƉƌĞƐƚĂĕĆŽ ĚĞ ĐŽŶƚĂƐ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĂƚŽƐ ƉƌĂƟĐĂĚŽƐ͖ ;ŝŝŝͿ &ŝĐĂ ǀĞĚĂĚŽ Ž ƐƵďƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽ ƚŽƚĂů ŽƵ ƉĂƌĐŝĂů ĚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ͖ Ğ ;ŝǀͿ ƐƚĂ ƉƌŽĐƵƌĂĕĆŽ ƚĞŵ ǀĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ϭϮ ŵĞƐĞƐ
Ă ĐŽŶƚĂƌ ĚĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ƐƵĂ ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂ͘ EĂĚĂ ŵĂŝƐ ŚĂǀĞŶĚŽ Ă ƐĞƌ ĞǆĂŵŝŶĂĚŽ͕ ŽƐ ƚƌĂďĂůŚŽƐ ĨŽƌĂŵ ƐƵƐƉĞŶƐŽƐ
ƉĞůŽƚĞŵƉŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽăůĂǀƌĂƚƵƌĂĚĞƐƚĂĂƚĂ͘ZĞƚŽŵĂĚŽƐŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͕ĞƐƚĂĂƚĂĨŽŝůŝĚĂ͕ĚĂĚĂƉŽƌĐŽŶĨŽƌŵĞ͕
ĂƉƌŽǀĂĚĂ͕ ůĂǀƌĂĚĂ Ğŵ ůŝǀƌŽ ƉƌſƉƌŝŽ ĂƌƋƵŝǀĂĚŽ ŶĂ ƐĞĚĞ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ ĂƐƐŝŶĂĚĂ ƉŽƌ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ
;ŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ͗ ŽŶƌĂĚŽ >ĂŵĂƐƚƌĂ WĂĐŚĞĐŽ͕ ĚƵĂƌĚŽ DĂƌƟŶƐ ƌŽŶ͕ 'ƵǇ ůŵĞŝĚĂ ŶĚƌĂĚĞ͕ ,ĞŶƌŝƋƵĞ ^ŽƵǌĂ
Ğ ^ŝůǀĂ WĞƌĞƩŽ͕ :ĞƌƀŶŝŵŽ ŶƚƵŶĞƐ͕ :ŽĆŽ ĚĞ ^ĂŝŶƚ ƌŝƐƐŽŶ WĂĞƐ ĚĞ ĂƌǀĂůŚŽ͕ EĞůƐŽŶ &ŝŶĚĞŝƐƐ Ğ KƐǀĂůĚŽ 'ƵŝŵĂƌĆĞƐ EĞƚŽ͘ ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ͗ DĂƌŝŶĂ &ŝŐƵĞƌŽůĂ EĂĐĂƌĂƚŽͿ͘ WŝƌĂƐƐƵŶƵŶŐĂ͕ ϮϰͬϬϵͬϮϬϮϬ͘ ,ĞŶƌŝƋƵĞ ^ŽƵǌĂ Ğ ^ŝůǀĂ
WĞƌĞƩŽͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͖DĂƌŝŶĂ&ŝŐƵĞƌŽůĂEĂĐĂƌĂƚŽͲ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ͘JucespŶǑϰϰϵ͘ϭϱϵͬϮϬͲϲĞŵƐĞƐƐĆŽĚĞϮϳͬϭϬͬϮϬϮϬ͘
'ŝƐĞůĂ^ŝŵŝĞŵĂĞƐĐŚŝŶͲ^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂ'ĞƌĂů͘

(GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q 2 'U 5RGULJR &pVDU )HUQDQGHV 0DULQKR
-XL] GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63 )D] 6DEHU D 0XQ +\XQJ 6RQJ &3) 
 TXH %DQFR %UDGHVFR 6$ OKH DMXL]RX DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5
 MXOKR GH   GHFRUUHQWH GR HPSUpVWLPR FRQFHGLGR VRE R Q  (VWDQGR R UHTXHULGR HP OXJDU
LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO

(GLWDO GH ,QWLPDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 'U *XLOKHUPH )HUUHLUD GD &UX] -XL] GH
'LUHLWRGD9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63 )D] 6DEHU D -DTXHOLQH 3HUHLUD 3HWURYLWKF &3) 
TXHQRVDXWRVGDDomRGH&REUDQoDRUDHPIDVHGHFXPSULPHQWRGHVHQWHQoDDMXL]DGDSRU6RFLHGDGH%HQHILFHQWH6mR
&DPLOR HQWLGDGH PDQWHQHGRUD GR +RVSLWDO 6mR &DPLOR  3RPSpLD SURFHGHXVH D SHQKRUD VREUH D TXDQWLD EORTXHDGD
MXGLFLDOPHQWHGH5(VWDQGRDH[HFXWDGDHPORFDOLJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRGDSHQKRUDSRUHGLWDOSDUD
TXH QR SUD]R GH  GLDV D IOXLU DSyV RV  GLDV VXSUD TXHUHQGR H PHGLDQWH VLPSOHV SHWLomR DUJXLU SRWHQFLDO YtFLR GH
YDOLGDGHRXGHDGHTXDomRGDSHQKRUD &3&DUWV,,FF 1RVLOrQFLRSURVVHJXLUVHiRIHLWRHPVHXV
XOWHULRUHV WHUPRV 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL
H
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
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.

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.
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Importados

Mercedes-Benz GLB 200 chega
ao mercado brasileiro
Versátil e flexível, o mais novo SUV da
Mercedes-Benz chega ao Brasil proporcionando um desempenho eficaz para diversas
ocasiões. O Mercedes-Benz GLB 200 Launch Edition já está disponível em todos os concessionários da marca no mercado brasileiro
pelo preço público sugerido de R$ 299.900.
O GLB foi criado para comportar um grande 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 assentos 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 cidade. A suspensão, além de robusta, é confortável e garante um alto nível de estabilidade.
Além disso, a direção com assistência elétrica é leve nas manobras e precisa quando necessário. E a combinação motor-transmissão
prima tanto pela rápida resposta aos comandos do motorista quanto pela eficiência no
consumo.
Os sistemas de segurança e de assistência à condução são de última geração, associando-se às qualidades de construção e materiais que posicionam os veículos da Mercedes-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 eficiente motor de quatro cilindros, com sistema
de desativação de cilindros quando necessário, 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 segmento. Além disso, o espaço para as pernas na
configuração para cinco pessoas é especialmente confortável.
A capacidade do porta-malas, variando
entre 130 e 1.680 litros, é equivalente à de
uma station-wagon. A inclinação dos encostos é ajustável em vários estágios, o que permite que o compartimento de bagagem possa ser aumentado, para uso mais versátil.
O GLB oferece uma terceira fila de assentos, com dois bancos adicionais, que proporcionam 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 assentos 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 forração do compartimento de bagagem. Os
bancos podem ser rebatidos de forma a ficarem nivelados com o assoalho do porta-malas, 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 carroceria valorizadas, os vincos reduzidos e os encaixes 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 proporções e ressaltam a personalidade do veículo, da mesma forma que as proteções inferiores na frente e na traseira.

Porsche 718 Cayman
GT4 e 718 Spyder
chegam no Brasil

As versões mais esportivas dos modelos
de dois lugares da Porsche começam a chegar ao Brasil. O cupê 718 Cayman GT4 e o
roadster 718 Spyder poderão ser encomendados 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 equipados com motor boxer atmosférico de seis cilindros com 3.995 cm³ com 420 HP de potência 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) possuem PASM (sistema de gerenciamento ativo
da suspensão) com suspensão rebaixada em

(11) 99653-7522

30 milímetros, PSM (gerenciamento de estabilidade) otimizado e PTV (vetoreamento de
torque). O PCCB (discos de freio de composto 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 segurança 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 presente nos 718 Boxster. Ambos foram feitos pensando no uso em pistas, mas os equipamentos de conforto e conveniência presentes tornam qualquer viagem extremamente prazerosa.
As versões de topo da linha 718 apresentam como novidade o material Race-Tex
de alta qualidade, substituto do tecido Alcantara. 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 polegadas em Aurum.

Para você que sofre de insônia, enxaqueca, dores nas costas e deseja
melhor noite de sono, melhor qualidade de vida e saúde através do
desenvolvimento sustentável de
produtos que promovem bem-estar para pessoas que buscam
longevidade, nós temos uma solução para lhe oferecer.

A concepção moderna e funcional do interior 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 recortes óticos nas áreas do motorista e do passageiro da frente. O condutor fica em frente a
um cockpit formado por uma tela panorâmica, com controles e display executados por
meio do MBUX (Mercedes-Benz User Experience).
Um novo item é o elemento tubular característico com aparência de alumínio que
arremata a parte inferior do painel de instrumentos e abriga as três saídas de ar centrais
redondas. Elas criam uma impressão de robustez, 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 impressão 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 aparência de solidez ao design dos componentes 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 faróis de neblina. Eles distribuem a luz com
maior amplitude que os faróis principais, iluminando melhor as áreas periféricas. Sua
posição baixa no para-choques dianteiro reduz o risco de provocar ofuscamento.
Os sistemas de assistências trazem a
última geração dessa tecnologia para o GLB:
Assistente de distância DISTRONIC, Assistente de frenagem, Assistente de manutenção e mudança de faixa, Assistente de ponto
cego, Assistente de direção e o Assistente
Ativo de Estacionamento com sensores PARKTRONIC.
Com uma suspensão conforto, o GLB
tem na frente torres de suspensão McPherson 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 destacar o poderoso computador, telas e gráficos 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 compactos. Em comparação com a geração anterior, ele se caracteriza pela potência significativamente maior (163 cv), eficiência elevada e menores emissões.
Compacto e leve, o motor que equipa o
GLB 200 Launch Edition recebe a designação M 282 e tem 1,33 litros de cilindrada. O novo motor traz a tecnologia de
desativação de dois cilindros, dependendo da necessidade, ocorrendo de forma
automática, por exemplo, quando o condutor 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 combustível 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 rapidez nas trocas de marchas na aceleração 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 parâmetros de acordo com a necessidade do condutor.
A transmissão conta com duas bombas
de óleo, uma mecânica e outra elétrica. Esta
última é acionada quando o motor é desligado através da função Start/Stop, mantendo a
pressão hidráulica para um acionamento imediato 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 intermediário XCx, já disponíveis em nosso mercado, 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 contribuem 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 combinação de desempenho e potência do motor de
três cilindros, de 1.200 cc, um nível muito alto
de tecnologia voltada para o piloto e componentes e acabamentos de alta qualidade. Seu
propulsor, por exemplo, com respostas imediatas, desenvolve potência máxima de
141 cv (a 9.350 rpm) e torque máximo de
122 Nm (a 7.600 rpm), com o som incrível 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 acabamento em titânio e fixadores feitos de
fibra de carbono – tudo isso, além de contribuir com o desempenho e proporcionar
um som muito mais refinado ao motor, também oferece um visual mais moderno e nobre às motocicletas.
As duas motos já vêm equipadas, também 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 Tiger 900 e foi desenvolvido a partir do tradicional quickshifter da Triumph, presente em
outros modelos da marca. No TSA, a tecnologia 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

Expediente

mantêm a posição do acelerador. Essa tecnologia reduz a fadiga do piloto e melhora a
pilotagem.
A Tiger 1200 Alpine Edition é baseada
na versão XRx, não disponível no Brasil, sendo equipada com todos os seus recursos, além
das novidades já citadas. Isso inclui, por exemplo, piloto automático atualizado, tela ajustável com display TFT colorido, iluminação de
LED (que oferece estilo mais moderno e maior
visibilidade ao piloto), interruptores com design ergonômico e iluminação de fundo, manoplas com aquecimento, ignição sem chave
“amigável ao piloto” e quatro modos de pilotagem: “Rain”, “Road”, “Off Road” e
“Sport”.
A Tiger 1200 Desert Edition foi construída 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 display TFT colorido, iluminação de LED, interruptores com design ergonômico e iluminação 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, inovações e benefícios para proporcionar uma
experiência de pilotagem superior, como: sistemas de gestão totalmente integrados controlados por uma Unidade de Medição de
Momento de Inércia (IMU), sistema de frenagem integrado (desenvolvido com a Continental), freios ABS e controle de tração otimizados 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 frenagens com freios Brembo de alta especificação, suspensão WP ajustável controlada
pela tecnologia Triumph de suspensão semiativa, duas posições de altura do assento (835855 mm), ajustáveis em 20 mm para adaptação ao estilo de pilotagem e ao terreno. A
linha Tiger 1200 conta com mais de 50 acessórios opcionais, permitindo que o cliente personalize bastante a sua moto para maximizar
a experiência de pilotagem, independentemente do modelo escolhido.
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