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Captação da poupança bate
recorde para meses de outubro
Pedidos de seguro-desemprego
caem 16,9% em outubro
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Ipea mostra que 40% dos informais
pararam de trabalhar no 2º trimestre
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Manhã

Tarde

Domingo: Sol
com algumas nuvens durante o dia.
À noite o céu fica
com muitas nuvens,
mas não chove.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

28º C
11º C

Noite

30º C
13º C

Noite

28º C
16º C

Foto/Arquivo/ABr

em conjunto com a Defesa Civil
Nacional e a Defesa Civil Estadual”, anunciou o governador
Waldez Góes, nas redes sociais, na sexta-feira, (6). Segundo Góes, a medida vai permitir a liberação de recursos
“par a o gerenciamento da crise
causada pela falta de energia
eleìtrica no Amapá”.
De acordo com o governador,
ao discutir o decreto com o se-
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Inflação oficial sobe
para 0,86%
em outubro, diz IBGE
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Sada Cruzeiro e Caramuru
Vôlei se enfrentam
neste sábado
A segunda rodada do turno
da Superliga Banco do Brasil
masculina de vôlei 2020/2021
será encerrada neste sábado (7)
com a transmissão ao vivo do
duelo entre Sada Cruzeiro (MG)
e Caramuru Vôlei (PR). O SporTV 2 irá mostrar o jogo que será
no ginásio do Riacho, em Contagem (MG), a partir das 21h30.
A equipe mineira estreou
na competição com uma vitória sobre o Vedacit/Vôlei
Guarulhos (SP) por 3 sets a
0. Já o time paranaense acabou superado pelo Sesi-SP por
3 sets a 1.
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O grid do TCR South America ganha corpo com a chegada de grifes importantes
na cena do esporte a motor.
Sérgio Jimenez e Augusto
Farfus, pilotos brasileiros
de farto currículo internaci-

onal, se associaram para
montar uma equipe de dois
carros para a temporada de
estreia. O time será coordenado por Carlos Chiarelli
e vai preparar dois Hyundai
Elantra.
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Mirelle Leite, da etnia Xukuru,
conquista o primeiro ouro no
Brasileiro Caixa Sub-20

Sábado decisivo no
Rally dos Sertões

Noite

Comercial
Compra: 5,39
Venda:
5,39
Turismo
Compra: 5,32
Venda:
5,56
Rodrigo Varela/Gunnar Dums, líderes da categoria UTV
Após o segundo cancelamento de especial devido às

Sérgio Jimenez e Augusto
Farfus em equipe no
Hyundai Elantra no TCR
South America

Sada Cruzeiro jogadores

DÓLAR

Compra: 6,41
Venda:
6,41

Unicamp desenvolve spray
que neutraliza o novo
coronavírus

cretário Nacional de Proteção e
Defesa Civil, Alexandre Lucas
Alves, foram definidos os objetivos prioritários do plano
de ação para enfrentar a situação como providenciar a
contratação de geração de
energia emergencial para
atender areas criìticas; apoiar
as cidades afetadas; providenciar logiìstica para distribuição de aìgua potaìvel para a
população e combustiìvel para
abastecimento dos geradores
contratados, além da aquisição de hipoclorito para distribuição a população com devida
orientação.
“Paralelo a isso, seguimos
cobrando do governo federal e
do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS o mais breve
restabelecimento no fornecimento de energia nos 13 municiìpios que foram afetados por
esse desastre”, acrescentou o
governador.
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Esporte

Fonte: Climatempo
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más condições climáticas, que
impediram a operação dos aviões

e helicópteros de apoio e socorro, o Rally dos Sertões larga no sábado (7) a partir da região de Bacabal (MA) para o
último e decisivo dia de competição. Nesta sexta-feira pela
manhã os competidores e a organização foram surpreendidos pelas fortes chuvas na região sul do estado do Maranhão, onde a caravana do Sertões estacionou ontem, após o
quarto dia de competição.
Como aconteceu na terça-feira, quando a prova também sofreu interrupção por mau tempo, a caravana seguiu por estradas asfaltadas até o ponto da
próxima largada.
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Previsão do Tempo
Sábado: Dia de sol
com algumas nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

O governo do Amapá decretou situação de emergência devido ao apagão que deixou ao
menos 13 cidades às escuras
desde a noite de terça-feira (3).
Em nota, o Ministério de Minas e Energia informou que 14
dos 16 municípios amapaenses
foram afetados pela falta de energia elétrica.
“Assinamos o decreto de situação de emergência pactuado

Foto/ Vinicius Branca

O Parlamento de Portugal
aprovou um novo estado de
emergência para combater a
disseminação do novo coronavírus, que vem pressionando o
sistema de saúde. A medida
entrará em vigor na próxima
segunda-feira (9).
O estado de emergência inicial, que pela lei portuguesa se
limita a 15 dias, mas pode ser
prorrogado indefinidamente por
períodos quinzenais, foi declarado em março e durou seis semanas. Ele restringiu a circulação de
pessoas e levou milhares de negócios a suspender as atividades.
No último sábado (30), o
governo adotou medidas como
o dever civil — uma recomendação, e não uma regra — para
ficar em casa 3 e sair apenas
para trabalhar, estudar e fazer
compras, em 121 municípios,
incluindo a capital, Lisboa, e a
cidade do Porto.
O novo estado de emergência
aprovado pelo Parlamento na sexta-feira (6) abrirá caminho para
medidas compulsórias, como restrições à circulação, mas somente
se e quando necessário. Página 3

do do mês passado, a poupança acumula entrada líquida de
R$ 144,23 bilhões nos dez primeiros meses do ano.
A captação líquida (diferença entre depósitos e retiradas)
caiu pela metade em relação a
setembro, quando os investidores tinham depositado R$
13,22 bilhões a mais do que
tinham sacado. No entanto, outubro é tradicionalmente um mês
em que os brasileiros retiram
recursos da poupança. Desde
2015, o mês registrava captação
líquida negativa.
Página 3

Operação localiza
estúdio com material
de abuso infantil

Apagão leva governo do
Amapá a decretar situação
de emergência

Foto/ Wander Roberto

Covid-19:
Parlamento
de Portugal
aprova novo
estado de
emergência

Aplicação financeira mais
tradicional dos brasileiros, a caderneta de poupança continuou a
atrair o interesse em meio à pandemia provocada pelo novo coronavírus (covid-19). No mês
passado, os investidores depositaram R$ 7,02 bilhões a mais do
que retiraram da aplicação, informou na sexta-feira (6) o Banco
Central (BC). Em outubro do ano
passado, os brasileiros tinham
sacado R$ 247,25 milhões a
mais do que tinham depositado.
O resultado de outubro é o
maior já registrado para o mês
desde o início da série histórica, em 1995. Com o resulta-

Mirelle Leite, ouro nos 3.000 m com obstáculos
A pernambucana Mirelle Lei- manhã de sexta-feira e prossete da Silva (Projeto Atletismo gue até domingo (8), no EstáCampeão) conquistou a primei- dio do Centro Nacional de Dera medalha de ouro da 11ª edi- senvolvimento do Atletismo
ção do Campeonato Brasileiro (CNDA), em Bragança PaulisCaixa Sub-20, que começou na ta (SP).
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Unicamp desenvolve spray que
neutraliza o novo coronavírus
Os pesquisadores do Laboratório de Engenharia e Química de
Produtos (LEQUIP), da Unicamp,
exploravam o potencial das interações de íons metálicos com
polímeros naturais na área ambiental e biomédica. Com a pandemia do novo coronavírus e a chegada da Covid-19 no Brasil, tiveram a ideia de avaliar se esses
compostos também seriam capazes de inativar o SARS-CoV-2.
Assim, surgiu a mais nova
tecnologia que pode acabar com
as trocas frequentes de máscaras e outros acessórios que entraram para a rotina de proteção
da população, os chamados EPIs
(equipamentos de proteção individual). Trata-se de um processo de recobrimento para esses
materiais, capaz de formar uma
capa protetora ativa e de ação
prolongada que neutraliza o coronavírus por contato.
O SprayCov, como foi batizado, eliminou o coronavírus
depois de apenas um minuto e
manteve 99,99% de eficácia nas
48 horas seguintes. “Nossa fórmula não é um agente sanitizante como o álcool 70 ou o hipoclorito de sódio que usamos na
limpeza, esse é um processo para

tornar a máscara capaz de inativar o vírus”, explica Marisa Masumi Beppu, professora titular
da Faculdade de Engenharia Química e fundadora do LEQUIP.
A tecnologia é indicada para
EPIs empregados por profissionais de saúde, mas o spray também pode ser aspergido em máscaras de algodão. A ideia é conferir uma barreira ativa que destrua o vírus assim que ele tiver
contato com a superfície recoberta. Atualmente, os equipamentos de proteção individual servem
mais como barreira física.
Uma das preocupações dos
cientistas foi a escolha criteriosa das substâncias, pensando
nos impactos do uso prolongado do spray no meio ambiente.
Os sais de cobre já são usados
em larga escala na agricultura, há
mais de um século, como fungicida para conter o avanço de pragas. “O impacto ambiental não
seria diferente de um agricultor
usando a calda bordalesa na plantação”, relaciona Marisa.
A tecnologia também usa
uma mistura de polímeros biodegradáveis que funcionam
como uma espécie de cola para
a fixação dos sais. A aderência

foi testada em diversas superfícies, alcançando os mesmos resultados em tecidos e não-tecidos. Com os resultados promissores, a Agência de Inovação Inova Unicamp fez o depósito do
pedido de patente junto ao Instituto Nacional de Propriedade
Industrial e está promovendo a
oferta ativa da tecnologia a empresas com potencial para licenciar a tecnologia e levà-la ao

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
O jornalista Cesar Neto tem sua coluna de política publicada
na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. O site
www.cesarneto.com recebeu Medalha Anchieta da Câmara paulistana e Colar de Honra ao Mérito da Assembleia paulista. Twitter @cesarnetoreal ... Email cesar@cesarneto.com
+
CÂMARA (SP)
Rocco Digílio, pai do vereador Rinaldi (líder do PSL), teve
sua igreja na Zona Leste de São Paulo literalmente invadida por
membros da igreja Quadrangular - da qual o fez parte como alto
dirigente no Estado de São Paulo. Fundador da Família Global,
Rinaldi confia e espera pela Justiça Divina ...
+
PREFEITURA
Conforme esta coluna vinha antecipando, assim que a candidatura Marcio França (dono do PSB paulista) à prefeitura paulistana decolasse, o novo dono do PDT - partidque foi Brizolista Ciro Gomes desembarcaria em São Paulo pra ajudar a levar o exgovernador a um 2º turno. Com o prefeito Bruno ...
+
DE
... Covas já tá no 2º turno, a briga fica entre França (dono do
PSB paulista), Boulos (sócio preferencial do PSOL) e Russomanno (candidato pelo REPUBLICANOS ex-PRB pela 3ª vez).
Quanto ao Jilmar Tatto (PT ainda dominado pelo Lulismo), não
deve chegar nem aos 10%, tanto ele como o Russomanno ...
+
SÃO PAULO
... podem ter que se contentar em jogar ao lado de quem vai
pro 2º turno como o mais jovem prefeito de São Paulo no Século
21. Se a eleição fosse hoje, o cara seria Marcio França, pela facilidade e naturalidade na comunicação e expressão. Como não é
hoje, tudo pode acontecer até o dia 15 novembro
+
ASSEMBLEIA (SP)
Deputada Marta Costa (PSD do ex-prefeito Kassab), que honra a Assembleia de Deus (ministério Belém) e o mandato na Assembleia dos humanos, vai cumprindo sua dura missão de ser vice
do Matarazzo à prefeitura de São Paulo. Não é fácil nem simples
suportar a vaidade que rola na política ...
+
CONGRESSO (BR)
O fato do senador José Serra (PSDB) ter se tornado réu em
ação - no TRE de São Paulo - porque teria recebido cerca de 5
milhões na campanha ao Senado 2014 (em caixa 2) não significa
que vá se tornar um Aécio Neves paulista. Até 2022, talvez não
consiga sequer ser candidato à reeleição ...
+
PRESIDÊNCIA (BR)
Jair Bolsonaro já tá focando ações políticas pela sua reeleição 2022, coisa que o Trump (USA) não conseguiu, daí as ações
judiciais que podem parar na Suprema Corte, caso haja provas
concretas de fraude eleitoral. Enquanto isso, o Brasil pode vencer a Covid 19 e ele tentar ser reeleito em 2022

CAIO MIRANDA CARNEIRO
vereador

mercado. “Recentemente, tivemos a abordagem de empresas
têxteis e também do setor público”, contou Marisa.
Outra vantagem da fórmula
está no preço dos insumos. O
custo de recobrimento de máscaras com o SprayCov foi calculado pelos pesquisadores em
pouco menos de R$ 0,02 por
máscara. “O cobre é tão eficaz
quanto a prata”, afirma Clarice

25111
Minha campanha
não usa fundo
eleitoral

CNPJ: 38.517.204/0001-77
R$ 200,00

Weis Arns, professora titular do
Instituto de Biologia, e responsável pelos testes. As análises de
eficácia foram realizadas no Laboratório de Virologia Animal
(LVA), da Unicamp, que já avaliou
a ação virucida de outros produtos apresentados pela força-tarefa
da universidade, montada no início do ano contra a Covid-19.
Amostras do vírus SARSCoV-2 e de um modelo dele, chamado de MHV (outro tipo de coronavírus, mais resistente e que
afeta apenas camundongos) foram colocadas em contato com a
fórmula e células vivas in vitro.
O SprayCov não apresentou toxicidade para as células, inibiu a
replicação do coronavírus por 3
dias e ainda reduziu a capacidade
de inoculação, desarticulando os
mecanismos que permitem a instalação da doença.
O recobrimento libera íons
que atacam o vírus. Essas partículas eletricamente carregadas
causariam rupturas, decompondo
e destruindo o envelope que reveste o microorganismo. “Nessa
camada mais externa, composta
de glicoproteínas, ficam todas as
informações genéticas que permitem ao coronavírus entrar em

nossas células. Uma vez desfeita, o vírus deixa de existir e não
consegue mais infectar o hospedeiro”, explica Clarice.
Para a virologista, a tecnologia não só é viável como abre
outras possibilidades para o campo da pesquisa. “Você está aplicando o produto muito próximo
das vias aéreas superiores, se tiver algum vírus preso nos nossos cílios, no nariz ou na garganta
o recobrimento da máscara pode
ajudar a eliminar”, comenta.
Os pesquisadores acreditam
que o invento possa ainda ser eficaz contra outros tipos de vírus
causadores de doenças respiratórias, como a Influenza provocada
pelo H1N1. Novos estudos, em
andamento, buscam elucidar
como os íons de cobre e, possivelmente, também alguns contraíons que equilibram o componente, agem na batalha para destruir
esses microorganismos.
Além das professoras Marisa e Clarice, os alunos João Batista Maia Rocha Neto, Rogério
Aparecido Bataglioli, Amanda
Barbosa Garcia, Laise Maia Lopes e Guilherme Bedeschi Calais
participaram das pesquisas e constam como inventores da patente.
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Captação da poupança bate
recorde para meses de outubro
Aplicação financeira mais tradicional dos brasileiros, a caderneta de poupança continuou a
atrair o interesse em meio à pandemia provocada pelo novo coronavírus (covid-19). No mês
passado, os investidores depositaram R$ 7,02 bilhões a mais do
que retiraram da aplicação, informou na sexta-feira (6) o Banco
Central (BC). Em outubro do ano
passado, os brasileiros tinham
sacado R$ 247,25 milhões a mais
do que tinham depositado.
O resultado de outubro é o
maior já registrado para o mês
desde o início da série histórica,
em 1995. Com o resultado do mês
passado, a poupança acumula
entrada líquida de R$ 144,23 bilhões nos dez primeiros meses
do ano.
A captação líquida (diferença entre depósitos e retiradas)
caiu pela metade em relação a
setembro, quando os investidores tinham depositado R$ 13,22
bilhões a mais do que tinham sacado. No entanto, outubro é tradicionalmente um mês em que os

brasileiros retiram recursos da
poupança. Desde 2015, o mês registrava captação líquida negativa.
A aplicação começou o ano
no vermelho. Em janeiro e fevereiro, os brasileiros retiraram R$
15,93 bilhões a mais do que depositaram. A situação começou a
mudar em março, com o início da
pandemia da covid-19, quando os
depósitos passaram a superar os
saques.
O interesse dos brasileiros na
poupança se mantém apesar da
recuperação da bolsa de valores
nos últimos meses. Nos dois primeiros meses da pandemia, as
turbulências no mercado financeiro fizeram investidores migrar
para a caderneta. As oscilações
do Tesouro Direto em outubro
também ajudaram a atrair investidores para a segurança da caderneta, mesmo o rendimento sendo menor.
Rendimento
Com rendimento de 70% da
Taxa Selic (juros básicos da eco-

nomia), a poupança atraiu mais
recursos mesmo com os juros
básicos em queda. Com as recentes reduções na taxa Selic e o repique nos preços de diversos alimentos, o investimento está rendendo menos que a inflação.
Nos 12 meses terminados em
outubro, a aplicação rendeu
2,46%, segundo o Banco Central.
No mesmo período, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(IPCA) atingiu 3,92%. O IPCA de
outubro foi divulgado hoje pelo
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).
Para este ano, o boletim Focus, pesquisa com instituições
financeiras divulgada pelo Banco Central, prevê inflação oficial
de 3,02% pelo Índice de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA).
Com a atual fórmula, a poupança
renderia 1,4% este ano, caso a
Selic de 2% ao ano estivesse em
vigor desde o início do ano. No
entanto, como a taxa foi sendo
reduzida ao longo dos últimos
meses, o rendimento acumulado
será um pouco maior.

Histórico
Até 2014, os brasileiros depositaram mais do que retiraram
da poupança. Naquele ano, as
captações líquidas chegaram a
R$ 24 bilhões. Com o início da
recessão econômica, em 2015, os
investidores passaram a retirar
dinheiro da caderneta para cobrir
dívidas, em um cenário de queda
da renda e de aumento de desemprego.
Em 2015, R$ 53,57 bilhões foram sacados da poupança, a maior retirada líquida da história. Em
2016, os saques superaram os
depósitos em R$ 40,7 bilhões. A
tendência inverteu-se em 2017,
quando as captações excederam
as retiradas em R$ 17,12 bilhões,
e em 2018, com captação líquida
de R$ 38,26 bilhões. Em 2019, a
poupança registrou captação líquida de R$ 13,23 bilhões. (Agencia Brasil)

Inflação oficial sobe para 0,86%
em outubro, diz IBGE
O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA),
que mede a inflação oficial, teve
taxa de 0,86% em outubro deste
ano. A taxa é superior ao 0,64%
em setembro deste ano e ao
0,10% de outubro do ano passado. De acordo com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), essa é a maior taxa
do IPCA para um mês de outubro
desde 2002 (1,31%).
Com o resultado de outubro,
o IPCA acumula taxas de inflação de 2,22% no ano e de 3,92%
em 12 meses.
A inflação em outubro foi
puxada principalmente pela alta

de preços de 1,93% dos alimentos e bebidas. Os alimentos para
consumo no domicílio foram os
principais responsáveis por esse
resultado, ao subirem 2,57%. Entre os produtos com inflação destacam-se o arroz (13,36%), a batata-inglesa (17,01%), o óleo de
soja (17,44%) e o tomate (18,69%).
Apesar disso, a inflação dos
alimentos em outubro foi menos
intensa do que a registrada em
setembro (2,28%).
Os transportes também tiveram impacto relevante na inflação de outubro, com uma alta
de preços de 1,19%. As passagens aéreas, por exemplo, subi-

ram 39,83% e foi o item individual com maior impacto no IPCA
de outubro. Os preços das passagens foram coletados em
agosto para quem ia viajar em
outubro.
“A alta nas passagens aéreas parece estar relacionada à
demanda, já que com a flexibilização do distanciamento social, algumas pessoas voltaram a utilizar o serviço, o que
impacta a política de preços
das companhias aéreas”, disse o pesquisador do IBGE Pedro Kislanov.
Também foram observadas
altas nos itens gasolina (0,85%)

e seguro voluntário de veículo
(2,21%).
Outros grupos de despesas
com altas importantes foram artigos de residência (1,53%) e
vestuário (1,11%). Também foram observadas altas nas taxas
de inflação nos grupos habitação (0,36%), saúde e cuidados
pessoais (0,28%), despesas pessoais (0,19%) e comunicação
(0,21%).
O único grupo de despesas
com deflação (queda de preços)
foi educação, que registrou uma
taxa de -0,04% em outubro.
(Agencia Brasil)

Dieese: cesta básica sobe em 15 das
17 capitais pesquisadas em outubro
O preço da cesta básica de
alimentos subiu, em outubro, em
15 das 17 capitais pesquisadas
pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Segundo
o levantamento, divulgado na sexta-feira (6), os maiores preços foram encontrados em São Paulo
(R$ 595,87), Rio de Janeiro (R$
592,25), Florianópolis (R$ 584,76)
e PortoAlegre (R$ 581,39). Os menores, em Natal (R$ 436,76) e Aracaju (R$ 442,26).
As maiores altas em outubro
ocorreram em Brasília (10%), São
Paulo (5,77%), e Campo Grande

(5,54%). Das 17 capitais pesquisadas, só houve registro de queda em duas: Salvador (-1,05%) e
Curitiba (-0,6%). No acumulado do
ano, de janeiro a outubro, as maiores elevações de preço ocorreram
em Salvador (26,07%), Aracaju
(25,65%), e João Pessoa (20,45%).
As menores, em Brasília (3,5%), Vitória (10,74%), e Belém (13,06%).
Produtos
Em outubro, o valor do óleo
de soja apresentou aumentou
nas 17 capitais pesquisadas,
com destaque para Brasília
(47,82%), João Pessoa

(21,45%), Campo Grande
( 2 0 , 7 5 % ) e Porto Alegre
(20,22%). O preço médio do
arroz agulhinha também registrou alta em todas as capitais,
com variações entre 0,39%, em
Aracaju, e 37,05%, em Brasília.
Em 16 das 17 capitais pesquisadas em outubro, o preço médio da carne bovina de primeira
registrou alta: variou de 0,5%, em
Curitiba, a 11,5%, em Brasília. Já
o valor do tomate subiu em 13
capitais, variou de 1,48%, em Belém, a 47,52%, em Brasília. As
quedas aconteceram em Salvador
(-6,21%), Curitiba (-5,18%), Vitó-

ria (-1,36%) e Recife (-1,14%).
Com base na cesta mais cara,
registrada em outubro em São
Paulo, o Dieese estima que o salário mínimo necessário deveria
ser equivalente a R$ 5.005,91, o
que corresponde a 4,79 vezes o
mínimo vigente, de R$ 1.045,00.
O cálculo é feito levando em conta uma família de quatro pessoas, com dois adultos e duas crianças. (Agencia Brasil)

Com expectativa da vitória de Biden,
dólar cai abaixo de R$ 5,40
Num dia de otimismo no mercado financeiro, a moeda norteamericana teve a maior queda diária desde o fim de agosto e voltou a ficar abaixo de R$ 5,40. A
bolsa de valores começou o dia
em queda, mas encerrou com pequena alta.
Em meio à expectativa da vitória do candidato democrata Joe
Biden, o dólar comercial fechou
a sexta-feira (6) vendido a R$

5,393, com recuo de R$ 0,152 (2,74%). A divisa teve a maior
queda diária desde 28 de agosto,
quando tinha caído 2,9%. A cotação está no valor mais baixo
desde 18 de setembro, quando
tinha fechado em R$ 5,37.
Depois de chegar a R$ 5,76 na
terça-feira (3), o dólar fechou a semana com recuo de 6,1%. No ano, a
divisa acumula alta de 34,4%.
No mercado de ações, o índiR$
200,00

ce Ibovespa, da B3, fechou o dia
aos 100.925 pontos, com pequena alta de 0,15%. O indicador começou o dia em queda, com os
investidores vendendo ações
para embolsarem os ganhos dos
últimos dias, mas o otimismo voltou a prevalecer durante a tarde,
com o índice revertendo o movimento. O Ibovespa terminou a
semana com alta de 7,4%.
A reversão da diferença de

Biden para o presidente norteamericano, Donald Trump, em
dois estados, Georgia e Pensilvânia, melhorou as negociações
ao longo do dia nos mercados
globais. Em momentos de otimismo nos mercados, os investidores retiram recursos de ativos
seguros, como o dólar, e aplicam
em países emergentes, como o
Brasil. (Agencia Brasil)

Covid-19:
Parlamento de
Portugal aprova novo
estado de emergência
O Parlamento de Portugal aprovou um novo estado de emergência para combater a disseminação do novo coronavírus, que
vem pressionando o sistema de saúde. A medida entrará em vigor
na próxima segunda-feira (9).
O estado de emergência inicial, que pela lei portuguesa se limita a 15 dias, mas pode ser prorrogado indefinidamente por períodos quinzenais, foi declarado em março e durou seis semanas. Ele
restringiu a circulação de pessoas e levou milhares de negócios a
suspender as atividades.
No último sábado (30), o governo adotou medidas como o
dever civil — uma recomendação, e não uma regra — para ficar
em casa 3 e sair apenas para trabalhar, estudar e fazer compras,
em 121 municípios, incluindo a capital, Lisboa, e a cidade do
Porto.
O novo estado de emergência aprovado pelo Parlamento na
sexta-feira (6) abrirá caminho para medidas compulsórias, como
restrições à circulação, mas somente se e quando necessário.
O primeiro-ministro António Costa disse à rádio Antena 1 que
o estado de emergência não provocará “grandes mudanças” nas
medidas já em vigor. Segundo Costa, a medida dará ao governo a
“certeza legal” para adotar restrições se for preciso.
Neste sábado (7), o governo realizará uma reunião emergencial
para debater possíveis restrições adicionais.
Portugal, que tem pouco mais de 10 milhões de habitantes,
registrou um número comparativamente baixo de casos (166.900) e
de mortes ( 2.792), mas chegou hoje a 5.550 casos, a cifra diária
mais alta desde o início da pandemia. A realização de exames também cresceu.
Há um total de 2.425 pessoas hospitalizadas, 340 em unidades
de tratamento intensivo — mais do que no pico de 27 de abril.
(Agencia Brasil)

Missão do FMI
viajará à Argentina
para negociações de
novo programa
Missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) visitará a
Argentina a partir de 10 de novembro para iniciar negociações
formais sobre um novo programa de financiamento, disse um porta-voz do órgão na sexta-feira.
O diálogo entre a missão do FMI e a Argentina terá como foco
a agenda fiscal do governo no médio prazo e crescimento sustentável. Não há data definida para a conclusão das negociações,
acrescentou o porta-voz. (Agencia Brasil)

ONU diz que precisa de
U$ 665 milhões para evitar
novas epidemias
Os transtornos causados pela pandemia de covid-19 nas campanhas de imunização contra o sarampo e a poliomielite deixaram
milhões de crianças vulneráveis ao risco de doenças mortais e
debilitantes, alertaram agências da Organização das Nações Unidas (ONU) na sexta-feira (6).
Em um pedido de financiamento urgente para evitar epidemias
das doenças contagiosas, o Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) disseram que US$ 665 milhões são necessários para tratar de “disparidades de imunidade perigosas” em países pobres e de renda média.
“Não podemos permitir que a luta contra uma doença mortal nos
faça perder terreno na luta contra outras doenças”, disse a diretora
executiva do Unicef, Henrietta Fore, em um comunicado.
Fore disse que os US$ 665 milhões se dividem em US$ 400
milhões para a pólio e US$ 255 milhões para o sarampo.
O sarampo, uma das doenças mais contagiosas de que se tem
conhecimento, ressurgiu nos últimos anos, e existem surtos em
andamento em todo o mundo.
As defasagens na vacinação foram ainda mais exacerbadas em
2020 pela Covid-19, e a OMS disse que dados sobre as taxas de
mortes de sarampo de 2019, que devem ser divulgadas na semana
que vem, “mostrarão o fardo negativo contínuo que os surtos
constantes estão causando”. (Agencia Brasil)
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Ipea mostra que 40% dos informais
pararam de trabalhar no 2º trimestre
Dos trabalhadores que tinham vínculos informais no setor privado no primeiro trimestre, 60% continuaram trabalhando no segundo trimestre, aponta
pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea),
divulgada na sexta-feira (6). O
percentual reforça que esse grupo foi o mais vulnerável aos efeitos da pandemia sobre o mercado de trabalho, já que, quando
considerados os trabalhadores
com todos os tipos de vínculo, a
probabilidade de permanecer trabalhando no segundo trimestre
foi de 73,8%.
Entre os trabalhadores informais do setor privado, 8,61%
dos que trabalhavam no primeiro trimestre perderam o emprego no segundo trimestre e

procuraram outra função, enquanto 17,68% mantiveram-se
inativos. Outros 13,94% foram afastados temporariamente de suas funções.
A chance de continuar trabalhando também ficou abaixo
da média geral para trabalhadores
informais do setor público
(68%) e trabalhadores por conta
própria (67%). Já o percentual
foi de 77% para militares e servidores estatutários, 78% para
trabalhadores formais do setor
privado e 79% para empregados
públicos contratados pela CLT.
Estudo
O estudo do Ipea se baseia
em dados da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios, do
Instituto Brasileiro de Geogra-

Operação localiza
estúdio com material
de abuso infantil
Investigadores que estão
atuando na Operação Luz na
Infância 7, deflagrada na sexta-feira (6) com a participação
de polícias civis de 10 estados,
e com frente de ações em outros quatro países, disseram
que, entre os presos, há um que
tinha, em uma cidade de São
Paulo, um estúdio onde eram
produzidos conteúdos de abuso e exploração de crianças e
adolescentes.
Até o momento 49 pessoas
foram presas em flagrante. Só
em São Paulo foram 29 prisões. Em Santa Catarina foram
oito; no Paraná, quatro; e no
Pará, três. Alagoas, Goiás,
Mato Grosso, Rio de Janeiro e
Rio Grande dos Sul tiveram,
cada um, uma prisão em flagrante.
Segundo o coordenador de
operações cibernéticas da Secretaria de Operações Integradas (Seopi) de São Paulo, Alesandro Barreto, o número de
presos deve aumentar até o final do dia, com as diligências
que estão sendo realizadas na
busca da materialidade desses
crimes.
Entre as apreensões há R$
160 mil em espécie, apreendidos na cidade mineira de Unaí;
armas de fogo; veículos e motos de luxo, inclusive uma Land
Rover. Também foi sequestrado um imóvel que, segundo
Barreto, está avaliado em R$
300 mil.
Buscas e apreensões estão
sendo feitas também na Argentina (províncias de Santa Fé,
Entre Rios, La Pampa, Formosa, Mendoza e Missiones), Paraguai (Cidad del Este e Assunción) e nos Estados Unidos (
Knoxville, Nashville, Dallas,
Raleigh e Pittsburgh).”Esse
tipo de investigação precisa
conectar pontos para ser eficaz.
Em tempos de interconectividade, as informações trafegam
muito rápido. Por isso os policiais precisam se conectar entre si. Muitos criminosos utilizam serviços [de internet]
hospedados no exterior. Sem
integração, tanto dentro como
fora do país, essa luta não vai
ser efetiva”, disse Barreto du-

rante coletiva de imprensa.
Pandemia e uso de internet
De acordo com a representante do Conselho Nacional
dos Chefes de Polícia Civil Annie Barreto, o isolamento social decorrente da pandemia
tem feito as pessoas ficarem
mais em casa, ampliando o
tempo de uso da internet.
“Em tempos de pandemia,
as crianças ficam mais tempos
conectadas, motivo pelo qual
os pais têm de ficar mais vigilantes”, disse ela ao sugerir o
uso de controles parentais. “A
criança raramente conta para
os pais sobre os abusos porque,
para ela, é até difícil entender
o que é abuso. O abusador faz
a criança achar que ela está errada. Por vezes até a ameaça.
Isso é notado principalmente
nos casos em que ele [o abusador] é próximo da família”, disse Annie durante balanço da
operação.
Segundo Barreto, desde
2017, 700 pessoas já foram
identificadas e presas, durante
operações policiais, por esse
tipo de abuso.
Luz da Infância
A Operação Luz da Infância
7 foi deflagrada com o objetivo de identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet
no Brasil e em quatro outros
países.
No Brasil, a legislação prevê pena que varia de um a quatro anos para quem armazena
esse tipo de conteúdo. O compartilhamento de materiais desse tipo pode resultar em penas
de três a seis anos; e, no caso
de produção de conteúdo relacionado a crimes de exploração sexual, a pena varia de quatro a oito anos de prisão.
A operação cumpre 137
mandados de busca e apreensão em dez estados: Alagoas,
Ceará, Goiás, Mato Grosso,
Pará, Paraná, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. (Agencia
Brasil)

fia e Estatística (IBGE). O Ipea
mostra que, em 2020, aumentou
o percentual de trabalhadores
ocupados que foram afastados
temporariamente, e se tornaram
desocupados ou passaram a ser
considerados inativos. O percentual dos que trabalhavam no
primeiro trimestre e se afastaram no segundo trimestre,
13,1%, superou de forma expressiva o dos anos de 2018 e
2019, que foi 1,5%.
O afastamento temporário
foi ainda mais frequente entre os
trabalhadores informais do setor
público (21,42%) e entre os
militares e servidores estatutários (21,37%). Entre os trabalhadores da iniciativa privada, a probabilidade de ser afastado no
segundo trimestre foi de

13,92% para os formais e de
13,94% para os informais.
Desempregados e inativos
O fluxo em direção à desocupação cresceu de maneira menos expressiva, de 3,4% em 2018
e 2019, para 3,8% em 2020. É
classificado como desocupado
aquele que não está trabalhando,
mas declarou que buscou emprego nos últimos dias.
Já os inativos são aqueles
que não têm nem estão procurando um posto de trabalho. Em
2020, 9,3% dos trabalhadores
que estavam ocupados no primeiro trimestre transitaram para
a inatividade no segundo. Em
2018, esse percentual foi de
6,8%, e, em 2019, de 5,8%.
O Ipea analisa que o aumen-

to da inatividade está associado
ao desalento, comum a períodos
de queda na economia, e aos
efeitos específicos da pandemia
sobre a oferta de trabalho, como
as medidas de distanciamento
social e as restrições à mobilidade das pessoas. Além disso, o
instituto avalia que há um “significativo efeito renda proporcionado pelo auxílio emergencial, especialmente para as famílias de menor renda”.
Os trabalhadores por conta
própria apresentaram o segundo
maior percentual de fluxo para a
inatividade: 14,3% dos que estavam trabalhando deixaram de ter
ocupação no segundo trimestre e
não procuraram outro posto de trabalho. Outros 4,04% passaram a
ser considerados desempregados.

Para os trabalhadores formais do setor privado, esse percentual foi bem menor: 3,12%
se tornaram desempregados, e
5,14%, inativos.
O Ipea prevê que, caso a situação da pandemia permita a continuidade da flexibilização do distanciamento social, o grupo dos
inativos deve diminuir, elevando a
participação da população na força
de trabalho, seja como população
ocupada ou como desempregados
procurando emprego. A redução do
valor do auxílio emergencial também deve contribuir para esse movimento, e o retorno desses trabalhadores à busca por um emprego
deve continuar a aumentar a taxa de
desocupação no curto prazo, mantendo-a em um patamar elevado por
algum tempo. (Agencia Brasil)

Apagão leva governo do Amapá a
decretar situação de emergência
O governo do Amapá decretou situação de emergência devido ao apagão que deixou ao
menos 13 cidades às escuras
desde a noite de terça-feira (3).
Em nota, o Ministério de Minas e Energia informou que 14
dos 16 municípios amapaenses
foram afetados pela falta de
energia elétrica.
“Assinamos o decreto de situação de emergência pactuado
em conjunto com a Defesa Civil Nacional e a Defesa Civil
Estadual”, anunciou o governador Waldez Góes, nas redes sociais, na sexta-feira, (6). Segundo Góes, a medida vai permitir
a liberação de recursos “para o
gerenciamento da crise causada pela falta de energia eleìtrica no Amapá”.
De acordo com o governador, ao discutir o decreto com
o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre
Lucas Alves, foram definidos os
objetivos prioritários do plano
de ação para enfrentar a situação como providenciar a contratação de geração de energia
emergencial para atender areas
criìticas; apoiar as cidades afetadas; providenciar logiìstica
para distribuição de aìgua potaìvel para a população e combustiìvel para abastecimento
dos geradores contratados, além
da aquisição de hipoclorito

para distribuição a população
com devida orientação.
“Paralelo a isso, seguimos
cobrando do governo federal e
do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS o mais breve restabelecimento no fornecimento de energia nos 13 municiìpios que foram afetados
por esse desastre”, acrescentou
o governador.
A prefeitura da capital do
estado, Macapá, já havia declarado estado de calamidade pública na cidade, na quinta-feira
(5). O Decreto nº 3.462/2020,
assinado pelo prefeito Clécio
Luís, tem validade de 30 dias.
“O decreto de calamidade pública em razão do apagão servirá
para nos ajudar a resolver o problema que estamos encontrando para comprar outros tipos de
insumos”, explicou o prefeito.
Causas
Segundo o Ministério de
Minas e Energia, o ONS e o governo estadual, a interrupção do
fornecimento de energia elétrica foi causado por um problema que, além do desligamento
automático nas linhas de transmissão Laranjal/Macapá, causou um incêndio em um transformador da subestação da capital, Macapá.
O transformador que pegou
fogo por volta das 21h de ter-

ça-feira (3) pertence à empresa concessionária Linhas de
Macapá Transmissora de Energia (LMTE), controlada pela espanhola Isolux, e foi totalmente destruído. Como outros dois
equipamentos também foram
danificados, não houve possibilidade de reaproveitamento
imediato das peças para religamento da subestação, informou
o governo do estado.
Na quarta-feira (4) à noite,
o ministro de Minas e Energia,
Bento Albuquerque, o diretorgeral da Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANS), André
Pepitone, e o diretor-geral do
ONS, Luiz Carlos Ciocchi, foram ao estado acompanhar de
perto a situação. Após se reunir
com técnicos e com o governador Waldez Góes, a comitiva
ministerial passou a noite em
Macapá a fim de visitar a LMTE
na manhã seguinte.
Na quinta-feira (5), após inspecionar a subestação destruída
pelo fogo e sobrevoar a região,
Albuquerque declarou que o pleno restabelecimento do serviço
energético deve demorar cerca
de 30 dias. Na sexta-feira (6),
ele garantiu que pretende restabelecer o serviço integralmente
em até dez dias.
Sobre o plano inicial de tentar garantir até 70% do fornecimento ainda na quinta-feira

(5), Albuquerque fez uma nova
previsão. “O plano inicial não
deu certo porque é complexo.
O equipamento já foi reparado
e, agora, está havendo a filtragem do óleo do equipamento.
São 45 mil litros de óleo. E temos que ter certeza de que o
equipamento está em condições
de operar. É nisso que estamos
trabalhando. Acreditamos que
até o fim do dia de sexta-feira
(6) tenhamos este transformador operando novamente”.
O presidente do Senado,
Davi Alcolumbre (DEM-AP),
disse haver uma boa perspectiva, do ponto de vista técnico.
“Naturalmente, a dificuldade é
muito grande, pois o estado está
há mais de 60 horas sem energia elétrica ou com pouca energia em outras regiões. Enfim, foi
uma fatalidade. Um acidente.
Lógico que, em algum momento, as autoridades vão investigar
os responsáveis que, com certeza, serão punidos lá na frente,
mas foi uma fatalidade. E agora
estamos buscando soluções para
o problema”, disse Alcolumbre.
“Você não encontra um
transformador na prateleira. E
o Amapá é um estado distante
do centro do país, uma ilha à
qual você só chega de avião ou
barco”, acrescentou. Em nota
divulgada na sexta-feira (6).
(Agencia Brasil)

Bolsonaro envia ao Congresso acordo
sobre escritório da OCDE no Brasil
O presidente Jair Bolsonaro
encaminhou ao Congresso o texto do acordo entre o Brasil e a
Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) sobre a criação de um
escritório da organização no país.
O acordo foi assinado em Paris,
em junho de 2017. A mensagem
foi publicada na sexta-feira (6)
no Diário Oficial da União.
Em nota, a Secretaria-Geral

da Presidência informou que o
escritório funcionará como ponto de contato com o secretariado da organização, bem como
ponto de apoio a eventos e missões a serem realizados no Brasil, entre outras atribuições.
“Esse acordo está em sintonia
com o pleito do Brasil de entrada na OCDE, que, segundo o
Ministério das Relações Exteriores, poderá estimular investi-

mentos e a consolidação de reformas econômicas”, diz a nota.
A OCDE reúne os países
mais desenvolvidos do mundo e
estabelece parâmetros conjuntos
de regras econômicas e legislativas para os seus membros, visando potencializar o crescimento socioeconômico. Atualmente,
o grupo conta com 37 paísesmembros, a maioria da Europa.
Da América Latina, Chile, Méxi-

co e Colômbia estão no grupo.
O Brasil é enquadrado como
parceiro-chave e participa de diversos órgãos da OCDE. Para
ingressar como membro, o país
deve cumprir uma série de requisitos, que incluem normas de
governança, comércio, ciência e
tecnologia, entre outras. Dos
cerca de 250 instrumentos, o
Brasil já aderiu a 96. (Agencia
Brasil)

Ministério da Justiça bloqueia
R$ 130 milhões em moedas virtuais
O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou na sexta-feira (6) o bloqueio de criptoativos (moedas virtuais) avaliados
em quase R$ 130 milhões (US$
24 milhões) que estavam em uma
empresa provedora de serviços de
ativos virtuais, a Exchange, sedia-

da nos Estados Unidos.
Segundo a pasta, o bloqueio foi
solicitado com base em elementos obtidos pela Polícia Federal no
Rio Grande do Sul, na Operação
Egypto, deflagrada em maio de
2019 para apurar a atuação de uma
empresa com sede no município

gaúcho de Novo Hamburgo.
De acordo com a investigação, a empresa, que prometia aos
clientes retorno de 15% no primeiro mês de aplicação, estaria
captando recursos de terceiros
sem a autorização dos órgãos
competentes. O dinheiro dos cli-

entes era investido no mercado
de criptoativos.
Os ativos serão preservados
pelas autoridades norte-americanas enquanto os procedimentos judiciais necessários ao seu
confisco estiverem em curso no
Brasil. (Agencia Brasil)

ANA prorroga prazo sobre mudança
das normas de uso do Rio São Marcos
A Agência Nacional de Águas
e Saneamento Básico (ANA)
prorrogou o prazo para os interessados enviarem suas sugestões para a revisão do marco regulatório do Rio São Marcos,
um importante curso d´água da
bacia do Alto Paraná e que corta
os territórios do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais.
Inicialmente, a consulta pública aberta no dia 21 de setembro,
para que a sociedade contribua
com propostas para a revisão das
normas que regulam o uso d´água
dos chamados “corpos hídricos

superficiais” da Bacia Hidrográfica do Rio São Marcos, seria encerrada na quinta-feira (5). Na última terça-feira (3), contudo, a
diretoria colegiada da agência reguladora aprovou a prorrogação do
prazo até o dia 20 de novembro.
O aviso de prorrogação da Consulta Pública nº 5/2020 foi publicado no Diário Oficial. E estabelece
que as sugestões podem ser enviadas até as 18h do próximo dia 20,
pelo site. Mais detalhes sobre a proposta de revisão do atual marco regulatório estão disponíveis no Sistema de Participação Social da ANA.

De acordo com a agência, a
proposta de novo marco regulatório para a bacia do Rio São
Marcos está sendo construída em
parceria com órgãos gestores das
três unidades da Federação que
integram a bacia: Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal; Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável de Goiás; Instituto
Mineiro de Gestão das Águas; e
Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável de Minas Gerais.

A proposta em análise estabelece os limites para outorga
(autorização de uso); grau de eficiência de sistemas de irrigação
e obrigatoriedade dos titulares
das outorgas instalarem e manterem sistemas ou equipamentos de medição que permitam o
monitoramento das captações
de água, entre outras coisas.
Encerrado o prazo para a sociedade civil encaminhar suas
sugestões, o texto esboçado
será discutido com usuários,
comitês e órgãos ambientais.
(Agencia Brasil)
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Pedidos de seguro-desemprego
caem 16,9% em outubro
Depois de dispararem no primeiro semestre por causa da
pandemia do novo coronavírus,
os pedidos de seguro-desemprego de trabalhadores com carteira assinada continuam a cair no
segundo semestre. Em outubro,
o total de pedidos recuou 16,9%
em relação ao mesmo mês do ano
passado.
Desde o início de junho, o
indicador está em queda. Em outubro, 460.271 benefícios de seguro-desemprego foram requeridos, contra 553.609 pedidos registrados no mesmo mês de
2019. Ao todo, 60,7% dos benefícios foram pedidos pela inter-

net no mês passado, contra apenas 3,4% em outubro de 2019.
O levantamento foi divulgado hoje (8) pela Secretaria de
Trabalho do Ministério da Economia, e considera os atendimentos presenciais – nas unidades do Sistema Nacional de
Emprego (Sine) e das Superintendências Regionais do Trabalho – e os requerimentos virtuais.
Acumulado
Apesar da queda em outubro, os pedidos de seguro-desemprego continuam em alta no
acumulado do ano, tendo soma-

do 5.912.022, de 2 janeiro a 31 de
outubro de 2020. O total representa aumento de 3,6% em relação ao acumulado no mesmo período do ano passado, que totalizou 5.710.635. A alta, no entanto, perde ritmo. Até setembro, a
diferença estava em 5,7% na
comparação com o mesmo período de 2019.
No acumulado do ano, 56,5%
dos requerimentos de segurodesemprego (3.339.528) foram
pedidos pela internet, pelo portal gov.br e pelo aplicativo da
carteira de trabalho digital;
43,5% dos benefícios (2.572.494)
foram pedidos presencialmente.

No mesmo período do ano passado, 98,1% dos requerimentos
(5.602.809) tinham sido feitos
nos postos do Sine e nas superintendências regionais e apenas 1,9% (107.826) tinha sido
solicitado pela internet.
Perfil
Em relação ao perfil dos requerentes do seguro-desemprego em outubro, a maioria é do
sexo masculino (60,6%). A faixa
etária com maior número de solicitantes está entre 30 e 39 anos
(33,5%) e, quanto à escolaridade, 59,6% têm ensino médio
completo. Em relação aos seto-

res econômicos, os serviços representaram 41,4% dos requerimentos, seguido pelo comércio
(26,8%), pela indústria (15,3%) e
pela construção (9,7%).
Os estados com o maior número de pedidos foram São Paulo (136.764), Minas Gerais
(52.418) e Rio de Janeiro (36.035).
A faixa salarial entre 1 e 1,5 salário mínimo concentrou os requerimentos de seguro-desemprego,
com 39,1% do total.
Atendimento
Embora os requerimentos
possam ser feitos de forma 100%
digital e sem espera para a con-

cessão do benefício, o Ministério da Economia informou que
alguns trabalhadores podem estar aguardando a reabertura dos
postos do Sine, administrados
pelos estados e pelos municípios, para darem entrada nos pedidos.
O empregado demitido ou
que pediu demissão tem até 120
dias depois da baixa na carteira
de trabalho para dar entrada no
seguro-desemprego. Por causa
da pandemia de covid-19, os
postos do Sine passaram a investir em atendimento remoto
para evitar aglomerações.
(Agencia Brasil)

IBGE revisa para 1,8% crescimento
do Produto Interno Bruto de 2018
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB,
soma dos bens e serviços produzidos no país) em 2018 foi
revisado de 1,3% para 1,8%.
“Essa revisão decorreu, principalmente, da incorporação de
novos dados, advindos da Pesquisa Anual de Serviços (PAS)
e de dados do Imposto de Renda, para o conjunto das atividades de serviços (+0,6%), em
particular para outras atividades de serviços (+2,0%). Os
serviços respondem por cerca
de dois terços da economia
brasileira”, explicou o IBGE.
De acordo com o instituto,
as altas foram insuficientes

para reverter a queda acumulada no biênio 2015-2016, de
6,7%. Em valores correntes, o
PIB em 2018 atingiu R$ 7,004
trilhões, o que equivale a um
PIB per capita de R$ 33.593,82,
que cresceu 1,0%. Conforme o
IBGE, esse patamar é próximo,
em termos reais, ao observado
em 2010.
O IBGE informou que o
crescimento em 2018 foi resultado de um aumento de 1,8%
do Valor Adicionado Bruto
(VAB), com destaque para o
grupo serviços, que cresceu
2,1%. “Em 2018, 11 dos 12 grupos de atividades econômicas
registraram crescimento ou estabilidade, sendo a única queda registrada na atividade

Construção”.
O consumo das famílias
avançou 2,3% e, em termos nominais, e a despesa de consumo final do governo cresceu
4,9%.
A agropecuária cresceu
1,3% e contribuiu com 0,1 ponto percentual para o crescimento do Valor Adicionado. A indústria teve variação positiva
de 0,7%, contribuindo com 0,2
ponto percentual. Já os serviços, que respondem por dois
terços da economia brasileira,
cresceram 2,1% e foram responsáveis por 1,5 ponto percentual dos 1,8% de crescimento do VAB.
Nas outras atividades de
serviços, houve variação po-

sitiva de 3,5% ou 0,6 ponto percentual no crescimento do
VAB. O destaque foi para os
serviços de alimentação
(+4,9%), saúde privada (+4,4%)
e outras atividades administrativas e serviços complementares (+3,3%).
O comércio subiu 2,6% e
contribuiu com 0,3 ponto percentual para o crescimento. O
comportamento foi influenciado pelo comércio de veículos,
que registrou alta no volume
das margens de comercialização de automóveis (+16,4%),
caminhões (+63,5%) e peças
para veículos (+8,3%).
As atividades imobiliárias
avançaram 3,3% ou 0,3 p.p. no
crescimento do VAB e sofreram

impacto, principalmente, do
crescimento da produção do
aluguel efetivo e serviços imobiliários (4,0%) e do aluguel
imputado (2,9%).
A atividade de eletricidade
e gás, água, esgoto, atividades
de gestão de resíduos subiu
3,7%, em grande parte por causa do aumento em volume da
produção (+1,9%) acima do
consumo
intermediário
(+0,5%), em consequência do
menor uso das termelétricas em
relação a 2017.
A construção, que mantém
desde 2014 uma série de resultados negativos, foi o único
grupo de atividades com queda em volume no VAB em 2018,
com desempenho de -3,0%

Depois de quatro anos seguidos de queda, a formação
bruta de capital fixo (FBCF) da
economia brasileira registrou
seu primeiro resultado positivo (5,2%) e somou R$ 1,1 trilhão em 2018. A taxa de investimento (FBCF/PIB) teve elevação de 0,5 p.p. em relação ao
ano de 2017 e atingiu 15,1%.
Naquele ano tinha anotado a
menor taxa da série iniciada em
1995.
As informações integram o
Sistema de Contas Nacionais
2018, que agrega novos dados,
mais amplos e detalhados, do
próprio IBGE e de fontes externas, que revisam as Contas Nacionais Trimestrais. (Agencia
Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Agropecuária Chapada dos Guimarães S/A
CNPJ/MF nº 03.472.750/0001-54
Edital de convocação de Assembleia Geral Ordinária

Convocamos os Srs. Acionistas, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em
23/11/2020 às 14 horas, na sede, em Araçatuba/SP, Rua Tiradentes, nº 410, Casa, centro, CEP 16010ϮϰϬ͕ĂĮŵĚĞĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂKƌĚĞŵĚŽŝĂ͗I.ŝƐĐƵƐƐĆŽĞǀŽƚĂĕĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϮϬϭϲ͕ϮϬϭϳĞϮϬϭϴ͘A Diretoria.
(05,06,07)
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1070542-27.2017.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 23ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,Dr(a). GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a
CONFECÇÕES DAUS LTDA, CNPJ 05.213.134/0002-95, que lhe foi proposta uma Ação Monitória por parte de TEXTIL SUIÇA
LTDA, CNPJ 05.003.162/0001-05, alegando em síntese que: celebrou a venda de produtos têxtis a requerida através de duplicatas e grande parte dessas vendas não foram adimplidas por ela, totalizando o valor devido em R$25.853,32 já corrigidos e
aplicados os juros legais a época. Assim, ante as inúmeras tentativas de citação e encontrando-se o executado em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem defesa ou realize o pagamento. Não sendo defendida a
ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na formada lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 18 de maio de 2020.
[05,06]
28ª VARA CÍVEL DA CAPITAL ² SP ² FORO CENTRAL
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1125843-22.2018.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 28ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Ana Lúcia Xavier Goldman, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a LÉIA CALDEIRA MARTINI, brasileira, solteira, autônoma, RG 564.153.035, CPF 785.770.041-04, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A. Filial Pro Matre Paulista, objetivando a cobrança de R$ 6.047,78 (dezembro/2018), referente aos serviços médicohospitalares prestados a sua filha. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 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, aos 20 de outubro de 2020.
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ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DA 6ª, 8ª e 31ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. (SUCESSORA POR
INCORPORAÇÃO DA ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A A PARTIR DE 01/09/2017).
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 6ª, 8ª e 31ª Séries da 1ª Emissão da ISEC
SECURITIZADORA S.A. (“CRIs”, “Emissão” e “Emissora” respectivamente), a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira
convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 25 de novembro de 2020 às 11h00, de
forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams (“Assembleia”), conforme
Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), a ﬁm de deliberar sobre a seguinte ordem
do dia: (i) Considerando a deﬁnição de “Matérias de Interesse” do Acordo de Credores das séries 6ª, 8ª e 31ª da 1ª
Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Emissora, avaliar o pedido apresentado pela Ginco Urbanismo Ltda.
(“Devedora”), à Emissora, datado de 03 de novembro de 2020, para: a) concessão de prazo para reenquadramento da Razão
de Direitos Creditórios, pelo período de 6 (seis) meses, a contar da data da aprovação deste item (“Período de Carência”);
b) autorizar a suspensão da aplicabilidade do Percentual Mínimo Recebíveis das 6ª, 8ª e 31ª Séries, durante o período
de 06 (seis) meses, a contar da data de aprovação deste item, nos termos dos Contratos de Cessão Fiduciária, afastando
as supostas penalidades decorrentes; (ii) autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Emissora, realizar todos
os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado no item (i)
acima. O material necessário para embasar a deliberação dos investidores está disponível (i) no site da Emissora: www.
isecbrasil.com.br; e (ii) no site da CVM: www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para ﬁns de esclarecimento, que
o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação é de titulares do CRI que representem, pelo menos, 2/3
(dois terços) dos CRI em circulação e, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, conforme cláusula
3.2.5 do Acordo de Credores. Considerando as medidas restritivas relacionadas principalmente ao ﬂuxo e aglomeração
de pessoas impostas pelo governo nacional e internacional em face da ampla e corrente disseminação do novo corona
vírus causador da Covid-19, bem como em observância à IN CVM 625, informamos aos titulares dos CRI que a Assembleia
ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, tanto para ﬁns de participação quanto para voto, através do
sistema Teams de conexão via internet, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI
que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestao@isecbrasil.com.br com cópia para juridico@isecbrasil.com.
br e ao Agente Fiduciário para assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da
realização da Assembleia, sendo aceito somente até o horário de realização da Assembleia, os seguintes documentos:
(a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos
que comprovem a representação do titular do CRI; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes
especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Conforme art. 7º da IN CVM 625, a
Emissora disponibilizará acesso simultâneo à eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham
sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.
São Paulo, 05 de novembro de 2020.
ISEC SECURITIZADORA S.A.
06 e 07/11
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE Maria Helena da Silva Galvão
E Sena, REQUERIDO POR Maria Leticia da Silva Galvão e Sena - PROCESSO Nº 1128056-98.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 7ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Erica Regina Colmenero Coimbra,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em
16/04/2020, foi decretada a INTERDIÇÃO de MARIA HELENA DA SILVA GALVÃO E SENA, CPF 798.242.268-34, declarando-o(a)
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a)
Sr(a). Luiz Felipe da Silva Galvão e Sena, CPF 010.121.828-19. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez
DIAS ªEªAlXADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªJULHOªDEªªªª"ª ªªEª
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0036063-57.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ RAPHAEL NARDY LENCIONI
VALDEZ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ BENEDITO DO PRADO, CPF 105.036.978-50 e a KEYLINI MACEDO
PATRICIO DO PRADO, CPF 269.663.138-74, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença,
movida por Colégio Sérgio Buarque de Holanda Ltda.. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do
artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
QUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ªPAGUEªAªQUANTIAªDEª2ª ªEMª ªDEVIDAMENTEª
ATUALIZADA ª SOBª PENAª DEª MULTAª DEª ª SOBREª Oª VALORª DOª DÏBITOª Eª HONORÈRIOSª ADVOCATÓCIOSª DEª ª ARTIGOª ª Eª
PARÈGRAFOS ªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ª&ICAªCIENTE ªAINDA ªQUEªNOSªTERMOSªDOªARTIGOªªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ª
TRANSCORRIDOª Oª PERÓODOª ACIMAª INDICADOª SEMª Oª PAGAMENTOª VOLUNTÈRIO ª INICIA SEª Oª PRAZOª DEª ª QUINZE ª DIASª ÞTEISª PARAª QUEª
Oª EXECUTADO ª INDEPENDENTEMENTEª DEª PENHORAª OUª NOVAª INTIMAÎÍO ª APRESENTE ª NOSª PRØPRIOSª AUTOS ª SUAª IMPUGNAÎÍOª
3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª
Edital de Citação e Intimação - Prazo 20 dias. Processo nº 1044074-24.2020.8.26.0002. A Dra. Adriana Borges de Carvalho,
Juíza de Direito da 7ª Vara Cível - Foro Regional II - Santo Amaro, na forma da Lei. Faz saber a Valmir dos Santos
Silva 01633456510, CNPJ 24.899.272/0001-33, na pessoa de seu representante legal, que perante este Juízo tramita o
procedimento de Produção Antecipada da Prova, requerida por Abel Toshio Fernandes Okihiro, objetivando a concessão de
liminar, nomeando-se o perito judicial (engenheiro civil) determinando a realização da prova pericial requerida em caráter de
URGÐNCIA ªAªlMªDEªSEªPERICIARªOªIMØVELªLOCALIZADOªNAª2UAª*ACATIRÍO ª ª#HÈCARAª-ONTEª!LEGRE ªCONSTATANDOªAªMÈ EXECUÎÍOª
do serviço prestado pela ré, e, os danos por ela ocasionados, assim como, auferindo os valores estimados para a resolução
dos problemas encontrados, condenando-se a ré ao pagamento das verbas de sucumbência, e, ao ressarcimento das custas
Eª DESPESASª ANTECIPADASª PELOª AUTORª 3ENDOª DEFERIDAª Aª MEDIDAª REQUERIDAª ARTIGOª ª DOª NOVOª #ØDIGOª DEª 0ROCESSOª #IVIL ª
ACOLHENDOªAªJUSTIlCAÎÍOªSUMÈRIAªDAªNECESSIDADEªDEªANTECIPAÎÍOªDEªPROVA ªADVERTINDO AªQUEªNOSªTERMOSªDOªARTªªeªªDOª
CPC, neste procedimento não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da
prova pleiteada pelo requerente. Fica Vossa Senhoria citada de todo o teor da petição e despacho inicial, disponibilizados na
internet, bem como, intimada sobre a possibilidade de indicar assistentes técnicos e quesitos, no prazo de 15 dias (artigo 465,
eª ª#0# ª%STANDOªAªREQUERIDAªEMªLUGARªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSª
20 dias supra, indique assistente técnico e/ou apresente quesitos, sendo que em caso de revelia, ser-lhe-á nomeado curador
ESPECIALªARTª ª)6 ª#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOª3ÍOª0AULO ªªªªªªB 06 e 07/11

Contato
(11) 3294.8920
(11) 94033.9915
godoyseguranca2015@gmail.com

Alarmes
Monitoramento 24hrs
Câmeras de Segurança
Pronta Resposta
Cerca Elétrica
Manutenção
Controle de acesso
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VOTORANTIM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF no 23.056.547/0001-04 - NIRE 35.300.480.821
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Setembro de 2019
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 30 de setembro de 2019, às 10:00 horas, na sede social da
Votorantim Geração de Energia S.A., localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Dra. Ruth Cardoso, nº 8501, 2º andar, sala 01, CEP 05.425-070 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença:
Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no artigo 124, § 4ª da Lei 6.404/76,
e alterações posteriores (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade
do capital social, conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Raul Almeida
Cadena, Presidente; Marcos José Mazutti, Secretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a ratificação da
nomeação de 03 (três) peritos avaliadores responsáveis pela elaboração do laudo de avaliação do bem a ser
reduzido do capital social da Companhia; (ii) o laudo de avaliação referido no item (i) acima; (iii) a redução de
capital social da Companhia; (iv) a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (v) autorização
para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as
deliberações tomadas nesta Assembleia. 5. Deliberações: A Acionista da Companhia, sem quaisquer
ressalvas e nos termos da legislação aplicável e do Estatuto Social, deliberou pelo que segue: 5.1. Aprovar e
ratificar a nomeação dos peritos avaliadores: Jamile Kazue Inamassu Busnello, brasileira, casada,
contadora, domiciliada em Curitiba - a Rodovia Curitiba/Rio Branco, 1.303, portador da Carteira de
Identidade RG sob nº 12.813.431-0, e registro no Conselho Regional de Contabilidade do Paraná CRCPR sob
nº PR-054395/O-2; Brayan Machado, brasileiro, solteiro, contador, domiciliado em Curitiba - a Rodovia
Curitiba/Rio Branco, 1.303, portador da Carteira de Identidade RG sob nº 5.138.126-2, e registro no Conselho
Regional de Contabilidade do Paraná CRCPR sob nº PR-047832/O-0; e Robson Vinicius Marques, brasileiro,
solteiro, contador, domiciliado em Curitiba - a Rodovia Curitiba/Rio Branco, 1.303, portador da Carteira de
Identidade RG sob nº 08.124.860-5, e registro no Conselho Regional de Contabilidade do Paraná CRCPR sob
nº PR-064991/O-0 (“Avaliadores”), para a elaboração, nos termos do artigo 8º da Lei das Sociedades por
Ações, do laudo de avaliação (“Laudo de Avaliação”) para determinar o valor contábil do ativo a ser reduzido
do capital social da Companhia e vertido à sua sócia Votorantim S.A.5.2. Aprovar o Laudo de Avaliação que
passa a fazer parte integrante desta ata como seu Anexo I. 5.3. Nos termos do Laudo de Avaliação anexo, o
valor a ser reduzido do capital social da Companhia corresponde ao montante total de R$520.900,00
(quinhentos e vinte mil e novecentos reais). 5.3.1 Aprovar a redução do capital social da Companhia no
montante de R$520.900,00 (quinhentos e vinte mil e novecentos reais), por considerá-lo excessivo, passando
dos atuais R$2.430.969.319,00 (dois bilhões, quatrocentos e trinta milhões, novecentos e sessenta e nove
mil e trezentos e dezenove reais), para R$2.430.448.419,00 (dois bilhões, quatrocentos e trinta milhões,
quatrocentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e dezenove reais) mediante o cancelamento de 520.900
(quinhentas e vinte mil e novecentas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 5.3.2. A redução
do capital social da Companhia somente se efetivará mediante: (i) inexistência de oposição de credores
quirografários durante o prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de publicação da presente ata;
ou (ii) pagamento do crédito ou depósito judicial da importância reclamada por eventuais credores que se
opuseram à redução durante o prazo acima mencionado. 5.3.3. Consignar que, uma vez efetivada a redução
do capital social ora aprovada, haverá o retorno do ativo à sócia Votorantim S.A. 5.4. Em virtude da
deliberação supra, a acionista aprova a nova redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social que passará a
vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social da Companhia, subscrito e integralizado, é de
R$2.430.448.419,00 (dois bilhões, quatrocentos e trinta milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil e
quatrocentos e dezenove reais) dividido em 2.430.448.419 (dois bilhões, quatrocentos e trinta milhões,
quatrocentas e quarenta e oito mil e quatrocentas e dezenove) ações ordinárias, todas nominativas e sem
valor nominal.” 5.5. Autorizar os diretores da Companhia a tomarem todas as medidas necessárias para
efetivar e cumprir as deliberações ora aprovadas, incluindo, sem limitação, assinar todos e quaisquer
documentos e cumprir com todas as formalidades necessárias junto aos órgãos públicos e particulares que
se façam necessários para tal fim. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, O Sr. Presidente deu
encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme,
foi assinada pelos presentes: Mesa: Raul Almeida Cadena - Presidente; Marcos José Mazutti - Secretário.
Acionista presente: Votorantim S.A. (por João Henrique Batista de Souza Schmidt e Sergio Augusto
Malacrida Junior). São Paulo, 30 de setembro de 2019. A presente ata confere com a original lavrada em livro
próprio. Raul Almeida Cadena - Presidente; Marcos José Mazutti - Secretário.
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Jornal O DIA SP
MOBILIDADE PARTICIPAÇÕES
E CONCESSÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 29.206.359/0001-00
NIRE Nº 35.300.511.026 - COMPANHIA FECHADA
CARTA DE RENÚNCIA
A Companhia informa que em 07 de outubro de 2020
recebeu a carta de renúncia do Sr. Eduardo de
Toledo, ao cargo de membro efetivo do Conselho de
Administração da Companhia. JUCESP 457.679/20-7 em
29.10.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Leilão de Arte - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de arte
16837 no dias 07/11 às 14 h e 10/
11
às
20
h.
www.gmleiloes.com.br - Alameda
Piratinins 628 SP/SP (11) 944350642 diretoria@gmleiloes.com
EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 0009252-29.2020.8.26.0001.O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a).
Maria Cecília Monteiro Frazão, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Daisy Cristina Freitas, CPF
125.838.378-00, que por este Juízo tramita uma ação
de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade
Educacional Bricor Ltda. Encon- trando-se a ré em
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513,
§ 2º, IV do CPC, foi determi- nada a sua INTIMAÇÃO
por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
pague a quantia de R$ 57.713,77 (junho/2020),
devidamen -te atualizada, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de
10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do
artigo 525 do Código de Processo Civil, trans- corrido
o período acima indicado sem o pagamen- to voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a
executada, independentemente de pe- nhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de outubro
de 2020.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011852-50.2019.8.26.0127 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Carapicuíba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Leila França Carvalho Mussa,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) KELLY CRISTINA
DE LIMA SILVA TIBURCIO, Brasileira, Casada, RG
416802849, CPF 336.065.038-73, com endereço à Rua
Brusque, 12, Vila Marcondes, CEP 06321-320,
Carapicuiba - SP e SAMUEL TIBURCIO SILVA, Brasileira,
Casada, Operadora de Empilhadeira, RG 41.917.0649, CPF 315.660.248-54, com endereço à Rua Brusque,
12, Vila Marcondes, CEP 06321-320, Carapicuiba - SP,
que lhe foi proposta uma ação de Interpelação por parte
de Central Park Empreendimentos Imobiliários Ltda., alegando em síntese: Por instrumento particular de compromisso de compra e venda firmada entre as partes em 05
de junho de 2016 referente a um lote de terra, devidamente registrado sob a matrícula nº. 121.221 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cotia –
SP.Porém, os notificados não cumpriram com o já pactuado entre eles, estando atualmente inadimplentes com
as parcelas de números 013/180 a 041/180, vencidas
entre 30/07/2017 a 30/11/2019. Encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL, por EDITAL, nos termos dos
artigos 726 e 727 do CPC, e para que, no prazo de 15
(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente defesa. Não sendo apresentada defesa, o autor providenciará a impressão do processo. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Carapicuiba, aos 27 de outubro de
2020.
05,06 e 07/11

Brazilian Securities
Companhia de Securitização

CNPJ/ME: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
Edital de Convocação - Vigésima Quarta Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis
Imobiliários da 290ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização
Ficam convocados os senhores titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 290ª Série da 1ª Emissão da
Brazilian Securities Companhia de Securitização (“Titulares dos CRI”, “CRI”, “Emissão” e “Securitizadora”,
respectivamente), nos termos da Cláusula Quinze do Termo de Securitização do CRI (“Termo de Securitização”), a
reunirem-se, em 1ª convocação, para a Vigésima Quarta Assembleia Geral dos Investidores dos CRI (“Vigésima Quarta
Assembleia”), a se realizar no dia 02 de dezembro de 2020 às 10:30h, de forma exclusivamente digital pela
plataforma Microsoft Teams, inclusive para ﬁns de voto, por videoconferência online, sem a possibilidade de
participação de forma presencial, sendo o acesso disponibilizado individualmente para os Titulares dos CRI, pela
Securitizadora, devidamente habilitados nos termos deste edital, a ﬁm de deliberar sobre: 1) Ratiﬁcar a contratação e
os atos tomados do assessor legal que foram necessários até a data da Vigésima Quarta Assembleia, no âmbito do
processo nº 1096159-81.2020.8.26.0100, que tramita na 6ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
(“Processo”) em face da Securitizadora e da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente
Fiduciário”), como representantes dos Titulares dos CRI e em decorrência da Emissão, assim como em quaisquer outros
processos conexos, ou incidente processual decorrentes do Processo; 2) A ratiﬁcação da contratação do escritório Lucas
Zigoni Campos Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ 35.805.648/0001-10 (“Escritório”), para atuação completa no
âmbito do Processo, conforme proposta encaminhada (“Proposta”); 3) Nova análise acerca da proposta formal de
dação em pagamento formulada em 23 de abril de 2018 e apresentada na Décima Sétima Assembleia Geral de
Investidores dos CRI, conforme mencionada no Processo, tendo esta sido rejeitada por meio de deliberação tomada em
assembleia posterior; 4) Aporte de recursos pelos titulares dos CRI para pagamento dos serviços a serem contratados
conforme itens (1), (2) e (5) e demais despesas da Emissão; 5) Aprovação do termo aditivo (“Termo Aditivo”) ao
contrato de prestação de serviços advocatícios aprovado na Assembleia do Titulares dos CRI realizada em 03 de
dezembro de 2019 e formalizado entre Brazilian Securities Companhia de Securitização e o Escritório; e 6) As medidas
judiciais e/ou extrajudiciais a serem tomadas em face da decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 000793687.1998.4.02.5001, que tramita na 4ª Vara de Execução Fiscal de Vitória, em que foi declarada fraude à execução e
tornou sem efeito as alienações decorrentes dos instrumentos de promessa de compra e venda celebrados entre
Devedora e Cedente do CRI. As Propostas e cópia do Processo dos itens (1) e (2) e a minuta do Termo Aditivo do item
(4) estão disponíveis para consulta na Securitizadora. Não será admitido o uso da instrução de voto à distância, a
manifestação do voto deverá ser feita no momento da Vigésima Quarta Assembleia, através do acesso à plataforma
digital. Para que recebam o link de acesso à Vigésima Quarta Assembleia, disponibilizado pela Securitizadora, que será
realizada pela plataforma Microsoft Teams e ser acessada com câmera, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os
documentos de representatividade descritos a seguir, preferencialmente, em até 2 (dois) dias úteis antes da Vigésima
Quarta Assembleia tanto para a Securitizadora, quanto para o Agente Fiduciário, nos seguintes e-mails: produtos.bs@
grupopan.com e contencioso@pentagonotrustee.com.br. Os documentos necessários para o investidor pessoa física
são: cópia do documento de identidade do titular do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da
respectiva procuração: (i) com ﬁrma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de
cópia digitalizada dos documentos de identidade do titular do CRI e do outorgado. Os documentos necessários para os
participantes pessoa jurídica são: a) cópia autenticada e digitalizada do estatuto, contrato social ou documento
equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do titular do CRI e; b) cópia
digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia
digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou
(ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos dos outorgantes da procuração e do outorgado.
São Paulo, 06 de novembro de 2020
Brazilian Securities Companhia de Securitização

CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ 07.682.638/0001-07 - NIRE 35.300.326.032 - Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 20 de Outubro de 2020
1. Data, Hora e Local: Em 20.10.2020, às 11h00, na sede da Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A.
(“Companhia”), na Rua Heitor dos Prazeres, nº. 320, Vila Sônia, São Paulo/SP. 2. Presença: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se veriﬁca das assinaturas constantes e apostas
no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que tratam o artigo 124 da LSA foram
dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124
da LSA. 4. Mesa: Presidente: Luís Augusto Valença de Oliveira e Secretário: Igor de Castro Camillo. 5. Ordem do Dia:
Deliberar sobre a celebração de contrato entre partes relacionadas. 6. Deliberações: As acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. Conforme atribuição prevista no artigo 6º, inciso (xxii) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração de Contrato de Parceria entre a Companhia, a Toronto S.A. – Desenvolvimento e Participações (“Quicko”) e a Concessionária das
Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo S.A. (“ViaMobilidade”), para a realização de prova de conceito (POC) pela Companhia e ViaMobilidade, para ﬁns de teste da Plataforma de Relacionamento da Quicko, em razão de desequilíbrios
apresentados nesta assembleia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual
foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta
ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e levada a
registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 20.10.2020. Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e, Igor de Castro Camillo, Secretário. Acionistas: (1)|CCR S.A., pelo Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira; (2) Ruasinvest Participações S.A., pelos Srs. Paulo José Dinis Ruas e Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz; e (3)
Mitsui & CO., LTD., pelo Sr. Mitsuhiko Okubo. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº. 06, às folhas 04 e 05. Luís Augusto Valença de Oliveira Presidente da Mesa - Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil, Igor de Castro Camillo - Secretário - Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil. JUCESP nº 458.638/20-1 em 03.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termos dos Arts. 10 e 11 do Regulamento Nacional da Cruz Vermelha Brasileira (“CVB”), ficam os
Senhores Membros da Assembleia Estadual (“AE”) da Cruz Vermelha Brasileira – Filial de São Paulo
(“CVB-SP”) convocados para reunirem na Sessão Extraordinária da AE da CVB-SP (“AEE-SP”) a realizarse, de forma presencial e virtual, na sede social da CVB-SP sita à Avenida Moreira Guimarães, 699, Bairro
de Indianópolis, São Paulo, Capital, no dia 23/11/2020, às 9:00h, em 1ªconvocação com a maioria dos seus
membros e, às 9:30h, em 2ª convocação, com qualquer número, para deliberar sobre a seguinte Ordem
do Dia: (i) Apresentação da candidatura à eleição do seguinte novo membro à AE, Sr. José Nilo Delgado,sendo
que o seu CVsserá disponibilizado por meio digital até 16/11/2020; (ii) eleição de novos membros da AE da
CVB-SP, conforme candidaturas lançadas e aprovadas, sem ressalvas, na AE da CVB-SPrealizada no dia
30/10/2020; (iii) recondução de atuais 2 membros da AE e da Junta de Governo Estadual (“JGE”), com
mandatos vencidos, conforme candidaturas de recondução lançadas e aprovadas, sem ressalvas, na AE da
CVB-SP realizada no dia 30/10/2020; (iv) apresentação de propostas individuais de candidatura dos seguintes
membros da AE para recondução aos seus cargos na AE, cujos mandatos vencerão em 17/12/2020, Srs.
Alexandre Winkler Godoy e Luiz Alberto Maktas Meiches ; (v) apresentação de proposta individual de candidatura
do Sr. Luiz Alberto Maktas Meiches, para recondução ao seu cargo JGE, cujo mandato vencerá em 17/12/
2020; (vi) eleição de novos e/ou recondução de membros da JGE, conforme aplicável; (vii) eleição de 1 novo
membro naOuvidoria;1 novo membro da Comissão de Mediação e 1 novo membro na Comissão de Ética,
conforme candidaturas lançadas e aprovada, sem ressalvas, na AE da CVB-SP realizada no dia 30/10/2020,
e (viii) ratificação das Atas das AEs realizadas em 2019 e 2020, cujas minutas serão disponibilizadas por
meio digit al até 16/11/2020. Jorge WolneyAtalla Junior - Presidente.
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21ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP. 21º Ofício Cível do Foro Central da Comarca da
Capital/SP. EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002904-22.2018.8.26.0009. O
MM Dr. Márcio Teixeira Laranjo, Juiz de Direito da 21ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/
SP. FAZ SABER ao corréu espólio de NELSON DÁRIO na pessoa de eventual representante ou interessados,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados
forem, herdeiros e/ou sucessores, que foi proposta uma AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA,
PELO PROCEDIMENTO COMUM, por parte de IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR, também
contra espólio de ARNALDO DARIO E OUTROS, objetivando que seja a presente ação julgada procedente,
valendo a sentença como título para transcrição do imóvel designado como: um terreno nº 204, no bairro de
Vila Ema, 26º Subdistrito – Vila prudente, São Paulo/SP, objeto da matricula nº 28.132 do 6º CRI/SP. Estando
os supramencionados em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir após
os 20 dias supra, apresentem respostas. Não sendo contestada a ação, os supramencionados serão
considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei.
06 e 07/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS PROCESSO Nº 0015675-31.2009.8.26.0020 A MM. Juiza de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Sabrina
Salvadori Sandy Severino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MANOELJOSÉ DA SILVA, CPF 941.633.75872 e a Selma Regina Santos da Silva, CPF 032.935.948-75, que lhes foi proposta uma ação de Procedimento
Comum Cível por parte de CDHU - Companhia de Desenolvimento Habitacional e Urbano-SP, acerca de
rescisão do Contrato de Promessa de Venda e Compra de imóvel celebrado entre as partes. Encontrandose os corréus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 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,
apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, os corréus serão considerados revéis, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de setembro de 2020.
06 e 07/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1055010-52.2013.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Raphael Garcia
Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RENATO MARTINS VIEIRA, brasileiro, separado judicialmente,
empresário, RG 11.041.422-6, CPF 010.614.678-56, WAGNER FRANCA, brasileiro, solteiro, empresário,
RG 8.807.736-6, CPF 706.007.248-91 e APARECIDA MOSQUINI MARTINS VIEIRA, brasileira, Viúva,
empresária, RG 10267348, CPF 300.475.068-65, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Banco do Brasil S/A, alegando em síntese: Objetivando recebimento de R$ 3.680.423,67
(jan/2019), decorrente do contrato de abertura de credito fixo nº 322.202.426, firmado em 21/06/2011.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO por EDITAL, para os atos
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, pague o débito atualizado ou, em 15 dias, embargue a execução, podendo, ainda, recolher o debito com
deposito de 30% do valor e requer o parcelamento em ate 6(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção
montaria e juros de 1%(um por cento) ao mês (art.745-A do Código do Processo Civil), sob pena de penhora
de bens e sua avaliação, bem como, a INTIMAÇÃO do ARRESTO sobre os valores bloqueados, via
BACENJUD, de R$ 10.095,75 na conta do coexecutado Renato Martins Vieira e de R$ 2.621,01 na conta da coexecutada Aparecida Mosquini Martins Vieira. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADAMAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de março de 2020.
06 e 07/11

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 7, 8 E 9 DE NOVEMBRO DE 2020
BREOF Empreendimentos Residenciais III S.A.
CNPJ/MF nº 22.669.395/0001-52 - NIRE 35.300.492.374
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 03/11/2020, às 12 horas, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença de acionistas
representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restaram aprovadas pela unanimidade dos acionistas: (i) a proposta de
redução do capital da Companhia de R$ 18.500.600,00 para R$ 6.300.600,00, com a redução efetiva de R$ 12.200.000,00, mediante o cancelamento de 12.200.000
de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, do acionista BREOF III - Fundo de Investimento em Participações, sendo: (a) 8.200.000 ações, sem qualquer
reembolso, uma vez que referidas ações representam parcela do capital social pendente de integralização; e (b) 4.000.000 de ações, sendo-lhe entregue, em
contrapartida às ações canceladas, a quantia, em moeda corrente nacional, equivalente ao valor da redução da respectiva participação societária; e (ii) a alteração
do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º: O capital social da Companhia é de R$ 6.300.600,00,
dividido em 6.300.600 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” A presente Ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa:
Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente; Kenneth Aron Wainer - Secretário. Acionistas: BREOF III - Fundo de Investimento em Participações por VBI Real Estate
Gestão de Carteiras Ltda., por Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer, e BREOF Partners Ltda., por Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer.

Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo S.A.
CNPJ 29.938.085/0001-35-NIRE 35.300.514.611 - Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20.10.2020
1. Data, Hora e Local: Em 20.10.2020, às 10h00, na sede da Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô de São
Paulo S.A. (“Companhia”), na Estrada de Itapecerica, nº. 4.157 - Bairro Capão Redondo, CEP: 05.858-001, São
Paulo/SP. 2. Presença: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976
(“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se veriﬁca
das assinaturas constantes e apostas no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de
que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento das acionistas detentoras da totalidade do
capital social da Companhia, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidente: Luís Augusto
Valença de Oliveira e Secretário: Igor de Castro Camillo. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a celebração de
contrato entre partes relacionadas. 6. Deliberações: As acionistas detentoras da totalidade do capital social da
Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, conforme atribuição prevista no artigo 6º, inciso
(xxi) do Estatuto Social da Companhia, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de
sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Aprovar a celebração de Contrato de Parceria entre a
Companhia, a Toronto S.A. – Desenvolvimento e Participações (“Quicko”) e a Concessionária da Linha 4 do Metrô
de São Paulo S.A. (“ViaQuatro”), para a realização de prova de conceito (POC) pela Companhia e ViaQuatro, para
ﬁns de teste da Plataforma de Relacionamento da Quicko, conforme termos e condições apresentados nesta
assembleia. 7. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata,
que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada
digitalmente, de acordo com previsto no § 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e levada a registro perante a Junta
Comercial competente. São Paulo/SP, 20 de outubro de 2020. Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira,
Presidente da Mesa e, Igor de Castro Camillo, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., representada pelo Sr. Luís
Augusto Valença de Oliveira; e (2) Ruasinvest Participações S.A., representada pelo Sr. Paulo José Dinis Ruas e
Sra. Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original, lavrado no livro de Registro de Atas
de Assembleias Gerais nº. 02, às folhas 34 e 35. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa - Assinado
com certiﬁcado digital ICP Brasil, Igor de Castro Camillo - Secretário - Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil.
JUCESP nº 456.068/20-0 em 27.10.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Indústria de Hotéis Guzzoni S.A.

CNPJ (MF) N° 64.631.344/0001-81 - NIRE MATRIZ 35300129547 - Capital Fechado
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária
Data, Hora, Local: 14.09.2020, às 14 horas, à rua Augusta, 129, São Paulo/SP. Presença: únicos acionistas de
Indústria de Hotéis Guzzoni S/A. Mesa: Presidente: Fabrizio Machado Guzzoni, Secretário: Gustavo Abreu
Guzzoni. Deliberações Aprovadas: (a) as Demonstrações Financeiras do exercício social ﬁndo em 31/12/2019,
dispensada a publicação. (b) A proposta de Alteração do Capital Social com redução de Capital Social, expondo aos
presentes como também já de conhecimento de todos a necessidade da incorporação do prejuízo acumulado na conta
Lucros/Prejuízos Acumulados conforme os registros no Balanço, e em face das sucessivas crises econômicas, agravadas
este ano pelo COVID 19 que impactou fortemente todo o setor de turismo, como demonstra o Balanço do exercício de
2019, sendo portanto medida imperiosa a ﬁm de que a empresa volte a ter resultado positivo, tudo conforme faculta
o artigo 173 da Lei 6.404 de 15/12/1976. Isto posto, a proposta ora apresentada é no sentido de reduzir o capital social
no valor correspondente ao prejuízo acumulado de R$1.796.722,51, passando então o capital social, que era de
R$3.231.570,74 para R$1.434.848,23. Alteração do artigo 5º do Estatuto Social a ter a seguinte redação: Artigo 5º O capital social é de R$ 1.434.848,23, dividido em 51.864.848 ações ordinárias e nominativas, sem valor
nominal. (c) Proposta de Alteração do artigo 17º do Estatuto Social, acrescentando um § único ao referido artigo, o Sr.
Presidente expos aos presentes a necessidade de alteração do referido artigo a ﬁm de agilizar e desburocratizar os
trabalhos da administração, mormente em tempos das transações bancárias digitais, acrescentando um § único ao
artigo 17º do Estatuto, no sentido de permitir a assinatura isolada de todos os diretores, para pagamentos diversos e
transferências bancárias em geral até o valor de R$ 60.000,00 por cada operação. Passando então o referido artigo a
ter a seguinte redação: Artigo 17º – Serão sempre assinados pelo Diretor Presidente, isoladamente, ou pelo
Diretor Vice-Presidente obrigatoriamente acompanhado de outro Diretor. § único - Ao Vice Presidente e
demais membros eleitos da diretoria ﬁca expressamente permitido isoladamente, assinar cheques,
pagamentos, efetuar transferências bancárias de qualquer tipo e espécie até o limite de R$ 60.000,00, por
cada operação. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 14.09.2020. Fabrizio Machado Guzzoni, Gustavo Abreu
Guzzoni, Aurelio Abreu Guzzoni, P/P Henrique Abreu Guzzoni. Fabrizio Machado Guzzoni - Presidente, Gustavo Abreu
Guzzoni - Secretário. JUCESP nº 458.286/20-5 em 29.10.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

GPA Logística e Transporte Ltda.
CNPJ/MF nº 11.666.171/0002-51 – NIRE 35.904.669.211
Regulamento Interno de Armazém Geral
Artigo 1º - A sociedade empresária GPA Logística e Transporte Ltda., através de sua Filial,
registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35.904.669.211, inscrita no
CNPJ sob nº 11.666.171/0002-51, localizada no Município de Osasco, no Estado de São Paulo,
na Via Anhanguera, s/n, Km 17.800, Bloco C, Bairro Santa Fé, CEP: 06.278-000, terá como objetivo
o recebimento de mercadorias em depósito, para guarda e conservação, mediante emissão de títulos
especiais, de acordo com as disposições previstas no Decreto nº 1.102, de 21 de novembro de 1903.
Parágrafo Único: Serviços acessórios serão executados desde que possíveis e desde que não sejam
contrários às disposições legais. Artigo 2º - A juízo da direção, as mercadorias poderão ser recusadas
nos seguintes casos: (conforme §2º do artigo 8º do Decreto nº 1.102/1903): (i) Quando não houver
espaço suﬁciente para armazenamento; (ii) se, em virtude das condições em que elas se acharem,
puderem daniﬁcar as mercadorias já depositadas; e (iii) se a mercadoria que deseja armazenar não
for tolerada pelo regulamento interno. Artigo 3º - A empresa de armazém geral responde pela guarda,
conservação e pronta e ﬁel entrega das mercadorias que tiverem recebido em depósito. Cessa a
responsabilidade nos casos de avarias ou vícios provenientes da natureza ou acondicionamento das
mercadorias, e força maior, salvo a disposição no artigo 37, § único do Decreto nº 1.102/1903. Artigo 4º Os depósitos de mercadorias deverão ser feitos por ordem do depositante, do seu procurador ou de
seu preposto e será dirigida à empresa, que emitirá o documento especial (denominado Recibo de
Depósito), contendo quantidade, especiﬁcação, classiﬁcação, marca, peso e acondicionamento das
mercadorias. Artigo 5º - A indenização devida será correspondente ao preço da mercadoria e em
bom estado no lugar e no tempo em que devia ser entregue. O direito a indenização prescreve em três
meses, contados do dia em que a mercadoria foi ou devia ser entregue. Artigo 6º - O inadimplemento
de pagamento de armazenagem acarretará vencimento antecipado do prazo do depósito com a
adoção de procedimento previsto no artigo 10 e parágrafos do Decreto nº 1.102/1903. Parágrafo
Único: Para garantia do pagamento das armazenagens e despesas com a conservação, a empresa
de armazém geral poderá, quando for entregue em consignação, reter os adiantamentos feitos com
fretes e seguro, e das comissões e juros, bem como indenização por prejuízos por culpa ou dolo do
depositante, conforme artigo 14 do Decreto nº 1.102/1903. Condições Gerais: Os seguros, emissões
de Warrants serão regidos pelas disposições do Decreto Federal nº 1.102/1903. O pessoal auxiliar e
suas obrigações, bem como o horário de funcionamento dos armazéns, e também os casos omissos
serão regidos pelos usos e costumes de praxe comercial, desde que não contrários à legislação vigente.
Osasco - SP, 08 de julho de 2020. GPA Logística e Transporte Ltda. - Christophe José Hidalgo; Marcelo
Augusto Machado Arantes. Memorial Descritivo - Declarações Artigo 1º, itens 1º a 4º do Decreto
nº 1.102/1903. Armazém Geral - 1. Da Qualiﬁcação: GPA Logística e Transporte Ltda., localizada
no Município de Osasco, no Estado de São Paulo, na Via Anhanguera, s/n, Km 17.800, Bloco C, Bairro
Santa Fé, CEP: 06.278-000, registrada na JUCESP sob o NIRE nº 35.904.669.211, inscrita no CNPJ
sob nº 11.666.171/0002-51. 2. Do Capital Social: Capital Social da Matriz: R$ 18.560.000,00 (dezoito
milhões, quinhentos e sessenta mil reais). Capital Social da Filial: Sem Capital destacado. 3. Medidas
do Armazém: A área de armazenagem é de 8.000 m² e altura de armazenagem (altura de uso): 7.60 m.
4. Capacidade para Armazenagem: Disponível como capacidade de armazenamento 60.800 m³.
5. Comodidade: A unidade armazenadora apresenta condições satisfatórias no que se refere à
estabilidade estrutural e funcional, com condições de uso imediato. A ediﬁcação destinada ao galpão
atende plenamente às necessidades de armazenagem em todos os processos (carga/descarga e
recepção), com acessos devidamente dimensionados e áreas especíﬁcas para manobra dos veículos.
De modo geral, todos os compartimentos apresentam boas condições de atendimento ao trabalho e
higiene. 6. Segurança: Está de acordo com as normas técnicas do armazém, consoante a quantidade e
a natureza das mercadorias, bem como com os serviços propostos no regulamento interno e aprovados
pelo proﬁssional no laudo técnico. A ediﬁcação conta com Sistema de Proteção contra Descargas
Atmosféricas (SPDA), devidamente instalado e aterrado. Também estão instaladas e em perfeito
funcionamento as Instalações de Combate à Incêndios, que conta com uma rede de hidrantes, e também
rede aérea pressurizada (sprinklers) estrategicamente distribuídos em toda a ediﬁcação. 7. Natureza
e Discriminação das Mercadorias: As mercadorias a serem recebidas para armazenamento são
de diversas naturezas, nacionais ou nacionalizadas, especialmente produtos de mercearia básica,
líquida e complementar. Não será armazenado no local, produtos de natureza agropecuária. 7.1. Os
serviços prestados para os produtos armazenados cumprirão exigências logísticas de afastamento e
de armazenamento especíﬁcos de acordo com regulamentações vigentes, cumprindo normas técnicas
e licenças que venham a ser exigidas por quaisquer órgãos cabíveis. 8. Descrição Minuciosa dos
Equipamentos do Armazém, Conforme o Tipo de Armazenamento:
Quantidade
Equipamento/Modelo
10
Transpaleteiras Elétricas Simples
05
Transpaleteiras Elétricas Dupla
01
Transpaleteiras Elétricas Manual
01
Empilhadeiras Elétricas Retrátil
13
Empilhadeiras Combustão
23
Carrinhos Hidráulicos
9. Operações e Serviços: O galpão se destina ao armazenamento, carga e descarga, logística
e distribuição de produtos. Osasco - SP, 08 de julho de 2020. GPA Logística e Transporte Ltda. Christophe José Hidalgo; Marcelo Augusto Machado Arantes. Tabela de Tarifas de Armazém Geral GPA Logística e Transporte Ltda., localizada no Município de Osasco, no Estado de São Paulo, na
Via Anhanguera, s/n, Km 17.800, Bloco C, Bairro Santa Fé, CEP: 06.278-000, inscrita sob o NIRE
nº 35.904.669.211, inscrita no CNPJ sob nº 11.666.171/0002-51 (Filial). Valores de todos os serviços
relacionados à atividade de Armazém Geral:
Tarifa
Unidade
Valor
Recepção unidade paletizada
Tonelada
R$ 40,00
Recepção estivado
Tonelada
R$ 60,00
Armazenagem por posição paletizada
Tonelada/Quinzena
R$ 90,00
Expedição unidade paletizada
Tonelada
R$ 40,00
Expedição unidade estivado
Tonelada
R$ 60,00
Osasco - SP, 08 de julho de 2020. GPA Logística e Transporte Ltda. - Christophe José Hidalgo; Marcelo
Augusto Machado Arantes. Registrados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP em
22 de outubro de 2020, sob o nº 446.477/20-5.
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Superliga Banco do Brasil 20/21

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 7, 8 E 9 DE NOVEMBRO DE 2020

Sada Cruzeiro e Caramuru Vôlei
se enfrentam neste sábado
A segunda rodada do turno da
Superliga Banco do Brasil masculina de vôlei 2020/2021 será
encerrada neste sábado (7) com
a transmissão ao vivo do duelo
entre Sada Cruzeiro (MG) e Caramuru Vôlei (PR). O SporTV 2
irá mostrar o jogo que será no
ginásio do Riacho, em Contagem
(MG), a partir das 21h30.
A equipe mineira estreou na
competição com uma vitória sobre o Vedacit/Vôlei Guarulhos
(SP) por 3 sets a 0. Já o time paranaense acabou superado pelo
Sesi-SP por 3 sets a 1. Para o
confronto de amanhã, as expectativas são enormes, principalmente por parte do Sada Cruzei-

ro, que fará sua primeira partida
em casa.
A última vez que o elenco
celeste jogou no Riachão foi antes da par alização da última edição da Superliga Banco do Brasil,
no dia 7 de março deste ano. E
quem retorna para casa depois de
ainda mais tempo distante é o
oposto Alan. Formado no Sada
Cruzeiro, ele, que voltou a defender o time celeste nesta temporada, conhece muito bem o Riachão.
“É o nosso primeiro jogo em
Contagem, minha ansiedade já
está a mil para essa volta. Sabemos que não vai ter torcida, mas
sei que eles vão nos apoiar e
mandar a torcida deles pela tele-

Foto/ Amanda Demétrio

Partida que marca retorno do time mineiro ao Riacho será às 21h30, com transmissão ao vivo do SporTV 2

Sesi-SP venceu na segunda rodada

visão. Sei também o quanto eles
gostariam de estar lá no Riachão
para nos incentivar como sempre
fizeram, mas infelizmente o momento pede essa distância agora.
Vai ser muito bom voltar a Contagem de qualquer maneira”, comentou Alan.
Do lado do Caramuru Vôlei,
o técnico Fábio Sampaio confirma o favoritismo do adversário,
mas destaca o empenho dos seus
comandados para que haja um
jogo bem disputado.
“O Sada Cruzeiro, ao lado de
Taubaté, são os favoritos ao título pelo investimento que fazem
e pelo plantel. Nós correremos
por fora, para beliscar uma das

Sábado decisivo no Rally dos Sertões

Sérgio Jimenez e
Augusto Farfus em
equipe no Hyundai
Elantra no TCR
South America

Reinaldo Varela/Gustavo Bortolanza
Após o segundo cancelamen- ta-feira pela manhã os competito de especial devido às más con- dores e a organização foram surdições climáticas, que impedi- preendidos pelas fortes chuvas na
ram a operação dos aviões e he- região sul do estado do Maralicópteros de apoio e socorro, o nhão, onde a caravana do Sertões
Rally dos Sertões larga no sába- estacionou ontem, após o quarto
do (7) a partir da região de Baca- dia de competição. Como aconbal (MA) para o último e decisi- teceu na terça-feira, quando a
vo dia de competição. Nesta sex- prova também sofreu interrup-

tudo pode acontecer”, resumiu
Rodrigo, referindo-se à dupla
Denísio Casarini Filho/Ivo
Mayer, que está apenas 4min36s
atrás na classificação geral.
Na categoria carros, a briga
pelo título está concentrada nas
mãos de outros dois irmãos, que
compõem as duplas Marcos
Baumgart/Kleber Cincea e
Cristian Baumgart/Beco Andreotti, com os primeiros sustentando uma vantagem de apenas
1min26s. Já nas motos a liderança é de Ricardo Martins (Yamaha), que tem vantagem de
4min30s sobre Tunico Maciel
( H o n d a ) .
A prova deste sábado será composta de 223km de especiais –
trechos cronometrados em alta
velocidade – e 292km de deslocamentos. No total, os competidores percorrerão 515km até as
praias de Barreirinhas. O site
Climatempo prevê tempo bom,
com calor de 35oC em toda a
região de Bacabal e Barreirinhas.

Mirelle Leite, da etnia Xukuru, conquista o
primeiro ouro no Brasileiro Caixa Sub-20
A pernambucana Mirelle Leite da Silva (Projeto Atletismo
Campeão) conquistou a primeira medalha de ouro da 11ª edição do Campeonato Brasileiro
Caixa Sub-20, que começou na
manhã de sexta-feira e prossegue
até domingo (8), no Estádio do
Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo (CNDA), em
Bragança Paulista (SP).
A atleta de 18 anos, descendente da etnia indígena Xukuru,
foi soberana nos 3.000 m com
obstáculos. Ela obteve o tempo
de 11:05.10. “Entrei com o propósito de conseguir o índice para
o Mundial Sub-20 de 2021, mas
me achei muito diferente na prova. É a primeira vez que usei sapatilha, achei maneiro porque
correr com tênis estava muito
pesado. Eu não tinha sapatilha e
também estranhei um pouco o
ambiente, porque treino num
piso diferente”, contou. “Não tenho pista, treino no calçamento.
Fiz 10:58 na semana passada no
Recife, tempo bem melhor do
que esse. Também estranhei o
clima e a garganta seca.”
Na prova masculina, Matheus
Estevão Borges (Orcampi) conquistou o bicampeonato, com
9:30.42. “Conseguimos colocar
a estratégia durante a prova e sai
campeão brasileiro. Defini a prova nos últimos 1.000 m. Não foi
o tempo que eu esperava, mas no
Brasileiro a gente tem de vir fo-

Foto/ Wagner Carmo

A atleta pernambucana garantiu na prova dos 3.000 m com obstáculos o primeiro título da competição, que começou nesta
sexta-feira no CNDA, em Bragança Paulista, e prossegue até domingo, reunindo promessas do atletismo nacional

Matheus Borges, ouro nos 3.000 m com obstáculos
cado na medalha. Ainda tem o inspiração é a Ana Paula MagaTroféu Brasil e o GP Brasil”, lhães”, disse, referindo-se a exlembrou o corredor.
recordista brasileira do martelo
Já Marcos Roberto Lopes e ao treinador Jorge Marcos
(APCEF/MG) venceu o lança- Rodgerio Carlos.
mento do martelo com o sua
A primeira etapa da competimelhor marca pessoal, aos 17 ção corou outros bicampeões do
anos. Ainda vai disputar o Bra- torneio, como Caio de Almeida
sileiro Caixa Sub-18, de 20 a Alves Teixeira (Centro Olímpi22 de novembro, também em co) nos 400 m com barreiras,
Bragança Paulista. Ele treina com 52.18. “Apesar errar um
com a mãe Roberta de Olivei- pouco ainda consegui conquistar
ra há três anos na UFMG, em o primeiro lugar. O vento estava
Belo Horizonte. “Comecei no a favor na reta das barreiras e acaesporte porque a minha mãe bei trocando as pernas. Estou pladisse que tinha de treinar atle- nejando uma boa colocação no
tismo ou morar com a avó em Troféu Brasil, conquistar um luSão Paulo. Fiz a opção de trei- gar no pódio e finalizar bem o
nar”, comentou. “Embora eu meu ano como sub-20.”
treine com a minha mãe tivemos
Para o treinador Victor Fero apoio do Jorjão este ano e acho nandes, os problemas da pandeque isso ajudou também. Minha mia atrapalharam. “Foi uma pena

o que aconteceu nessa temporada. O nosso foco era o Mundial
Sub-20, em julho, que acabou
adiado. O melhor tempo de Caio
é 50.31, obtido do Pan-Americano Sub-20 de San José, na Costa Rica, em 2019.”
Jéssica Vitória de Oliveira
Moreira (Águias Guariba) também comemorou o segundo título consecutivo, com 1:01.26.
“Fiquei três semanas parada antes do Brasileiro porque estava
com o posterior da perna direita
machucado. Mas mesmo assim
na hora da prova, consegui o
título. Estava planejando ir
bem no Troféu Brasil e no GP,
mas vamos ver como vai estar
minha perna. Para 2021 é fazer forte a base a tentar o índice olímpico. Gosto de correr no
adulto porque ganho muito experiência.”
Outro bicampeão é o mineiro Elton Junio dos Santos Petronilho (Pinheiros), que venceu o
salto em altura, com 2,17 m, seu
recorde pessoal e que seria índice para o Mundial Sub-20 de
Nairóbi adiado.
Mais informações, como
resultados completos e programa horário podem ser obtidos
no link:
http://cbat.org.br/novo/
c o m p e t i c o e s /
brasileiro_sub20/2020/
A Caixa é a Patrocinadora
Oficial do Atletismo Brasileiro.

Carlos Chiarelli será o chefe do time, que irá preparar os
novos Elantra na temporada 2021

Foto/Divulgação

Foto/ José Mario Dias

Depois do cancelamento da especial de sexta-feira (6) por condições climáticas, duplas enfrentam o dia que apontará
os campeões
ção por mau tempo, a caravana
seguiu por estradas asfaltadas até
o ponto da próxima largada. De
Bacabal, os competidores enfrentarão 515km até Barreirinhas, no litoral maranhense, para
a disputa final, que decidirá os
títulos das categorias UTV, carros, motos e quadriciclos.
Na categoria UTV, a mais
competitiva com 55 participantes, a liderança é de Rodrigo Varela/Gunnar Dums, da equipe
Can-Am Monster Energy. Com
vitória em dois dos quatro dias
disputados – as outras duas foram obtidas por seu irmão, Bruno, e o navegador Gustavo Bortolanza –, Rodrigo vive um dilema. “A questão é ou a gente
acelera pra valer e tenta o melhor resultado possível, mas arriscando algum acidente ou a
quebra do carro, ou tentamos a
estratégia da administração da
vantagem para os segundos colocados, o que também não é garantia de nada no Sertões, onde

últimas vagas para os playoffs.
Estamos com uma equipe renovada, poucos remanescentes e
para esse jogo é arriscar bastante, jogar solto e se divertir um
pouco. A responsabilidade é total da equipe de Contagem, mas
faremos nosso melhor hoje e
sempre, temos o propósito claro em ficar entre os oito e estamos trabalhando firme pra isso”,
afirmou Fábio Sampaio.
A segunda rodada do turno da
Superliga Banco do Brasil masculina 20/21 teve início na noite de quinta-feira com a vitória
do Sesi-SP sobre o Montes Claros América Vôlei (MG) por 3
sets a 1.

O grid do TCR South America ganha corpo com a chegada de grifes importantes na cena
do esporte a motor. Sérgio Jimenez e Augusto Farfus, pilotos brasileiros de farto currículo internacional, se associaram
para montar uma equipe de dois
carros para a temporada de estreia. O time será coordenado
por Carlos Chiarelli e vai preparar dois Hyundai Elantra.
O Hyundai Elantra N TCR
é o terceiro e mais recente modelo da montadora sul-coreana
a ser homologado para eventos
com a chancela TCR. Ele foi
apresentado oficialmente ao
mercado em setembro de
2020, depois de mais de 5.000
km de desenvolvimento pela
equipe de fábrica com os pilotos oficiais da Hyundai ao longo de três meses.
Sócios no comando da equipe, tanto Jimenez quanto Farfus
ostentam conquistas mundiais
ao longo de suas carreiras.
Paulista de Piedade, Jimenez tem 36 anos de idade. Ele
foi o primeiro campeão do Jaguar iPace eTrophy, categoria
de SUVs elétricas que acompanhou a FIA Fórmula E nas
duas últimas temporadas. Maior vencedor das corridas de
Endurance da Porsche Cup no
Brasil, ele tem pole e vitória na
Stock Car e disputou temporadas completas no Blancpain GT

Series depois de uma vitoriosa carreira nos monopostos,
passando por categorias com
GP2, A1GP, F3 Espanhola, FRenault Britânica e do título
da F-Renault no Brasil.
Natural de Curitiba, Augusto Farfus tem 37 anos de idade
e é o brasileiro com maior sucesso na história do DTM (foi
vice-campeão em 2013). Vencedor da Copa do Mundo de GT
em Macau, vencedor por duas
vezes das 24 Horas de Daytona, Nürburgring e Dubai, Farfus
foi terceiro colocado no Mundial de Turismo em 2006 e piloto de fábrica da Hyundai no
mesmo evento em 2019, quando a FIA já havia chancelado o
WTCR como seu principal
evento de turismo no planeta.
O nome oficial da equipe e
seus pilotos serão anunciados
posteriormente. O campeonato TCR South America terá início em abril de 2021, com três
etapas no Brasil, uma no Uruguai, três na Argentina e uma
no Chile. Serão rodadas duplas,
totalizando 16 provas no ano,
com uma etapa por mês. A corrida de abertura do campeonato será em Interlagos. Depois
a temporada passa por Curitiba, uma pista gaúcha a definir
(provavelmente Santa Cruz do
Sul), Rivera, Buenos Aires,
Termas de Río Hondo, San Juan
e Temuco.

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.
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Importados

Amarok V6 com 272 cv no Overboost
Com desempenho de causar inveja a qualquer esportivo, a Volkswagen apresentou a
nova Amarok com motor 3.0 V6 TDI de 258
cv. A picape média acelera de 0 a 100 km/h
em apenas 7,4 segundos e chega à velocidade máxima de 190 km/h (limitada eletronicamente).
Fabricada na Argentina, as primeiras unidades da picape média mais potente do País
desembarcam nas concessionárias da marca
nas próximas semanas, para estabelecer um
novo patamar em termos de performance e
dirigibilidade na categoria.
Para conseguir extrair potência extra, a
Volkswagen realizou um trabalho primoroso
sobre o moderno motor 3.0 V6 turbodiesel,
que já equipava a picape. Com uma nova
calibração da central eletrônica, o propulsor
passou dos 225 cv (165 kW) para 258 cv (190
kW), um ganho significativo de 33 cv (25 kW),
ou 15%, entregues entre 3.250 rpm e 4.000
rpm. Juntamente com este ganho de potência, o torque foi elevado significativamente,
passando de vigorosos 56,1 kgfm (550 Nm)
para impressionantes 59,1 kfgm (580 Nm), o
que representa um incremento de 5%. Esta
força está totalmente à disposição do motorista entre 1.400 rpm e 3.000 rpm, garantindo
robustez de sobra a todo momento.
Outra importante novidade em termos de
performance é a função ‘Overboost’, que
permite, durante 10 segundos, que o motorista tenha um incremento notável de 14 cv (10
kW), elevando a potência total da Amarok
para 272 cv. Esta função está disponível quando a picape roda entre 50 km/h e 120 km/h.
Este recurso é ideal para uma ultrapassagem
em subida com a caçamba lotada, por exemplo. Depois de utilizada, a função ‘Overboost’
volta a estar disponível após apenas 5 segundos de intervalo.
Atrelado a este moderno e agora revigorado motor 3.0 V6 Turbodiesel continua a

eficiente transmissão automática de oito marchas, que também passou por uma recalibração, para adequação aos novos padrões
de potência e torque. A transmissão entrega trocas suaves e praticamente imperceptíveis, garantindo não apenas máximo conforto aos ocupantes, mas também elevada
eficiência energética. Este câmbio permite
ainda trocas manuais pela alavanca ou pelas aletas (Shift Paddles) atrás do volante.
Assim como a transmissão automática, a tração integral 4Motion foi mantida,
garantindo capacidade e segurança máxima, especialmente em situações fora de estrada, como em pisos de terra, cascalho ou
muito acidentados. Outros recursos eletrônicos de série na picape Volkswagen são o

Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC),
HDC (Hill Descent Control ou Controle
Automático de Descida), HSA (Hill Start
Assist ou Assistente para Partida em Subida), BAS (Sistema de Assistência à Frenagem), ASR (Controle de Tração), EDS
(Bloqueio Eletrônico do Diferencial), freios ABS off-road, RBS (sistema de frenagem na chuva), freios com discos ventilados nas rodas traseiras, airbags frontais e
laterais para motorista e passageiro, e Post
Collision Brake (sistema que para o veículo após uma batida frontal).
Tecnologia e confor to
Uma das principais qualidades da Volkswagen Amarok é proporcionar um rodar suave e confortável igual a de um utili-

tário esportivo, independentemente da caçamba estar cheia ou vazia. Isso se deve à
enorme quantidade de recursos tecnológicos e equipamentos voltados para o conforto e a comodidade não apenas do motorista, mas de todos os ocupantes.
Na configuração topo de linha Extreme, por exemplo, a Amarok oferece ar-condicionado digital Climatronic de duas zonas, bancos dianteiros (motorista e passageiros) com ajustes elétricos, câmera de
ré, chave e chave reserva tipo canivete com
comando remoto, função Coming & Leaving Home, Piloto Automático (controle
automático de velocidade), display multifuncional com computador de bordo ‘Premium Color’, faróis bixênon com luz de
condução diurna (DRL) em LED e regulagem de altura, faróis de neblina com luz de
conversão estática, indicação de pressão
dos pneus, retrovisor interno eletrocrômico, retrovisores externos elétricos, aquecíveis e rebatíveis eletricamente, sensores de
chuva e crepuscular, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, travas e vidros (nas quatro portas) elétricos, sistema
de alarme com comando remoto ‘keyless’,
volante com regulagens de altura e profundidade, e bancos, volante multifuncional,
alavancas de câmbio e estacionamento revestidos parcialmente em couro.
Em termos de conectividade, as configurações Highline e Extreme trazem de série a intuitiva central de infotainment Discover Media com App-Connect, CD-player/
MP3, conexão Bluetooth, entradas USB,
SD-card (2) e aux-in , sistema de navegação nativo e tecnologia de espelhamento
de smartphone via Apple CarPlay e Android Autro.
Assim como tem acontecido com todos os modelos da Volkswagen, a Amarok
terá uma oferta enxuta de versões, tornan-

do a experiência de compra por parte do
cliente ainda mais simples e de fácil entendimento. Com isso, a picape será ofertada
em três versões de acabamento - Comfortline, Highline e Extreme - e duas de motores - 2.0 TDI (turbodiesel) de 180 cv e 3.0
V6 TDI (turbodiesel) de 258 cv. Todas cabine dupla.
Uma performance ainda mais robusta
exige um design ainda mais arrojado. A
Amarok passa a oferecer o pacote Black
Style para a versão topo de linha Extreme
na cor Mystic Black. Como o próprio nome
diz, a picape da Volkswagen assume um
visual ‘dark’, com a introdução de uma série de acessórios na cor preta.
São eles: Rodas de liga leve de 20 polegadas ‘ Talca’ com acabamento em preto brilhante; Para-choque traseiro em
preto fosco; Grade dianteira com frisos
em Black Glossy e cromado; Espelhos
retrovisores externos em preto Ninja;
Estribos tubulares em aço em preto fosco; Spoiler dianteiro em pre to brilhante;
Frisos dos faróis de neblina em preto brilhante; Detalhes de acabamento interno em
preto brilhante.
A Amarok tem medidas ideais para ser
ágil no perímetro urbano e grande no transporte de carga. A picape tem 5.254 milímetros de comprimento, 3.097 milímetros de
distância entre os eixos, 1.834 milímetros de
altura e 1.944 milímetros de largura. Preparada para rodar grandes distâncias, o tanque de combustível tem capacidade para até
80 litros.
Já a caçamba tem uma capacidade volumétrica de 1.280 litros. Suas dimensões
são 1.555 milímetros de comprimento, 580
milímetros de altura, 1.620 milímetros de largura e 1.222 milímetros entre as caixas de
roda. A carga útil máxima, por sua vez, é de
1.156 quilos.

Motos

Triumph apresenta nova Trident 660
A inédita Trident 660 da Triumph marca
o início de um novo capítulo para o segmento
Roadster da marca inglesa. Com lançamento global previsto para o final de janeiro de 2021, ela vai competir no que
agora é uma das categorias mais dinâmicas e emocionantes do motociclismo mundial. Seu design minimalista, combinado
com uma tecnologia líder da categoria e
um novo motor triplo de 660 cc formam a
combinação perfeita para uma nova geração de pilotos que entrarão no mundo
Triumph. Uma motocicleta que oferece
agilidade de pilotagem líder da categoria, desempenho emocionante, aprimorado pelos
recursos de segurança de ponta e um design
britânico icônico e moderno.
O novo motor triplo oferece todas as vantagens de personalidade e desempenho de um
propulsor três cilindros para a categoria média pela primeira vez, e foi desenvolvido especificamente para a Trident, com 67 novos
componentes. Ele oferece um torque único e
um ajuste rico em potência. O melhor de todos os mundos: o piloto da Trident vivenciará
o equilíbrio perfeito entre torque de redução,
potência na faixa média e máxima, com a
experiência suave, responsiva e linear característica dos três cilindros.
O novo motor triplo de 660 cc foi projetado para oferecer desempenho máximo em

condições de uso diário, graças à sua personalidade perfeitamente equilibrada. Todos os
pilotos da Trident experimentarão uma potência e entrega de torque lineares, com
potência de pico de 81 cv (a 10.250 rpm) e
mais de 90% do torque máximo disponível
na maior parte da faixa de rotação, chegando a 64 Nm (a 6.250 rpm) de torque.
Graças ao novo e elegante silenciador, a
Trident 660 foi projetada para ser também
a moto com o melhor som da categoria. A
Trident possui uma caixa de câmbio de seis
velocidades com relações de marchas e comando final otimizado para adequar-se à
confiabilidade e capacidade de pilotagem
dinâmica completa.
Com uma configuração e especificações projetadas para estabelecer um novo
padrão de manuseio, a nova Trident oferece uma pilotagem inspiradora, ágil e divertida, com um peso de direção leve, assento
baixo e largura fina. Combinando um peso
de apenas 189 kg, chassi tubular de aço
inédito, uma configuração ergonômica projetada para adequar-se à pilotos experientes e novos, rodas leves raiadas de alumínio de 17 polegadas e barras de alumínio
cônicas, a Trident é tão agradável para pilotar quanto é aos olhos.
A Trident lida com todas as estradas sem
problemas, graças à configuração premium

da suspensão Showa. Na frente, a moto está
equipada com garfos invertidos Showa com
120 mm de curso na roda. Na roda traseira,
a Trident apresenta a unidade de suspensão
traseira monochoque com pré-carga ajustável Showa.
Para completar a configuração avança-

Nacionais

CAOA Chery anuncia
linha 2021 do Tiggo 2

A CAOA Chery anuncia as novidades
da linha 2021 do Tiggo 2. O SUV, já consagrado pelo seu conteúdo tecnológico e excelente custo benefício, ganhou uma nova versão e apresenta inovações que garantem ainda
mais conforto e comodidade sem deixar de
lado o design.
O novo integrante da família Tiggo 2 é a
versão EX automática, destinada para atender ao público que conta com isenção de impostos como o IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados) e ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). O mo-

delo está disponível nas duas novas opções
de cores metálicas da linha 2021: prata e vermelho, que valem para todas as versões do
Tiggo 2, além preto, branco e cinza metálico.
As opções Look (Manual e Automático)
e ACT trazem uma nova central multimídia
de 8 polegadas com Android Auto e Apple
Car Play. Outra novidade é o apoio de braços com porta objetos que foi incorporado no
Tiggo ACT e no Look Automático.
A versão Look 2021, com câmbio manual, conta também com volante multifuncional
com acabamento premium, o mesmo que está

presente nos veículos com câmbio automático, além de rodas com pintura cinza. Já a
Look com câmbio automático ganha as novas rodas com pintura cinza e o apoio de braço com porta objetos.
A versão ACT automático 2021 é a que
ganha mais itens de série. Destaques para as
rodas com novo design e acabamento polido,
que reforça ainda mais a beleza do modelo e
os adesivos fixados nas portas traseiras que
dão uma nova identidade visual, proporcionando um ar ainda mais jovem e descontraído ao Tiggo 2. Essa versão possui ainda a
cor branco pérola como opção.
Os preços sugeridos são R$ 68.390 (Look
manual), R$ 68.690 (EX automático), R$
72.390 (Look automático) e R$ 79.990 (ACT
automático).
Lançado em março de 2018, o Tiggo 2
marcou a estreia da CAOA Chery no mercado brasileiro. Desde o seu lançamento, já
foram vendidas 14.766 unidades, o que comprova o sucesso do modelo, sendo o segundo
carro mais vendido da marca.
Produzido na fábrica da CAOA Chery
de Jacareí, interior de São Paulo, possui
motor 1.5 Flex e traz como diferenciais a
altura do solo, que é uma das mais altas
entre os SUV´s (186 mm), espaço interno
amplo, conteúdo tecnológico, design, qualidade e um pacote funcional que vai ao
encontro das expectativas dos consumidores brasileiros. É comercializado com
câmbio manual e automático nas versões EX,
Look e ACT.

da da Trident, o sistema de freios Nissin oferece excelente potência de frenagem com
pinças dianteiras deslizantes Nissin de dois
pistões, com discos duplos leves de 310 mm
na frente e pinça traseira Nissin de pistão
único no disco traseiro.
A nova Trident está equipada com um

painel inédito de estilo elegante, fornecendo ao piloto todas as informações necessárias de um jeito compacto, limpo e organizado por meio de uma tela TFT colorida
integrada com uma tela LCD cristalina
‘branco sobre preto’.
Projetada para oferecer o máximo de
prazer e confiança na pilotagem, a nova Trident vem equipada de fábrica com três recursos de tecnologia de ponta: dois modos
de pilotagem, controle de tração ajustável
e sistema de aceleração ride-by-wire. Os
modos de pilotagem “Road” (estrada) e
“Rain” (chuva) aumentam a confiança, o
controle e a segurança do piloto por meio
do ajuste eletrônico do mapa de aceleração e do controle de tração.
Anova Trident 660 apresenta um estilo e
uma personalidade roadster únicos e contemporâneos da Triumph, com uma postura pura
e minimalista e contornos limpos, reunindo o
icônico DNA de design da Triumph e seguindo a postura muscular da Triumph Speed Triple. As rodas leves de alumínio fundido, com
cinco raios, adicionam um visual agressivo à
moto graças ao seu design esportivo preto.
O novo e elegante braço oscilante da Trident
e o design traseiro limpo e leve amplificam o
estilo distinto com um suporte mínimo da placa de identificação integrado aos indicadores
traseiros.

Hyundai apresenta linha
2021 do HB20 1.0 Turbo
Com a chegada do HB20 1.0 Turbo à
linha 2021, a Hyundai encerra o ciclo de
renovação anual do modelo. Após importantes mudanças nas versões equipadas
com motores 1.0 e 1.6 aspirados, que contemplam novos pacotes de itens de segurança, conforto e conveniência, agora é a
vez de apresentar ao mercado as novidades das configurações Evolution, Evolution
Pack, Diamond e Diamond Plus, nas carrocerias hatchback e sedã, equipadas com
propulsor turbo de 120 cv, com injeção direta de combustível.
HB20 e HB20S Evolution – recebe faróis com acendimento automático, apoio de
braço deslizante no console central e nova
grade dianteira em formato de cascata com
contorno em preto brilhante, a mesma usada
no HB20 Sport.
HB20 e HB20S Evolution Pack – além

dos mesmos itens do Evolution, a versão Pack
traz ainda sistemas de alerta e frenagem autônoma e alerta de mudança de faixa. Câmera de ré e airbags laterais também são
novidades no modelo.
HB20 e HB20S Diamond – ganha nova
grade dianteira em formato de cascata com
contorno em preto brilhante, igual a do HB20
Sport, e os sistemas de alerta e frenagem
autônoma e alerta de mudança de faixa. Agrega ainda novos bancos em couro e sistema
de monitoramento de pressão dos pneus.
HB20 e HB20S Diamond Plus – a exemplo dos outros modelos, recebe a nova grade
dianteira em formato de cascata com contorno em preto brilhante. Os demais itens
permanecem sem alteração.
Confira abaixo as especificações de cada
versão do HB20 1.0 Turbo no modelo 2021 e
seus respectivos preços:

Modelo
HB20

Ano-modelo Motor
2020/2021
1.0 Turbo

Versão
Evolution
Evolution Pack
Diamond
Diamond Plus

Preço (R$)
R$ 69.590
R$ 72.090
R$ 75.590
R$ 76.590

Modelo
HB20S

Ano-modelo Motor
2020/2021
1.0 Turbo

Versão
Evolution
Evolution Pack
Diamond
Diamond Plus

Preço (R$)
R$ 74.590
R$ 77.090
R$ 80.590
R$ 81.590
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