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Previsão de déficit primário em
2020 cai para R$ 844,57 bilhões
A queda de despesas obrigatórias e um leve aumento nas
receitas fizeram a equipe econômica melhorar levemente a
previsão de déficit primário em
2020. A estimativa caiu para R$
844,57 bilhões. O valor consta
no Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas,
entregue na sexta-feira (20)
pelo Ministério da Economia ao
Congresso Nacional.
O déficit primário representa o resultado negativo nas contas
do
governo,
desconsiderando os juros da
dívida pública. No relatório anterior, divulgado no fim de se-

Internações por covid-19 em hospitais
privados aumentam em São Paulo
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Reajustes de planos de saúde
voltam a ser pagos em janeiro
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Previsão do Tempo
Sábado: Sol com
muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

Manhã

Tarde

Domingo: Sol com
muitas nuvens e
pancadas de chuva
à tarde. Muitas nuvens à noite, sem
chuva.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
muitas nuvens e
pancadas de chuva
à tarde. Muitas nuvens à noite, sem
chuva.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo
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No CNJ, Fux faz minuto de
silêncio por João Beto, morto
em supermercado

Foto/Wikipédia

Os líderes do G20 precisam
ajudar a cobrir um déficit de financiamento para a compra de
vacinas, medicamentos e testes
destinados ao combate da pandemia de covid-19. O apelo
consta em carta do presidente
da África do Sul, do primeiroministro da Noruega, dos chefes da Organização Mundial da
Saúde (OMS) e da Comissão
Europeia.
A carta, de acordo com a Reuters, foi enviada antes da cúpula
virtual do Grupo dos 20 no fim de
semana em Riad, na Arábia Saudita, que atualmente detém a presidência rotativa do bloco, composto por nações ricas e grandes
potências emergentes.
“Um compromisso dos líderes do G20 na cúpula em Riad,
de investir substancialmente no
déficit de financiamento imediato do ACT (Access to Covid19 Tools) Accelerator de US$ 4,5
bilhões, salvará vidas imediatamente, estabelecerá as bases
para aquisição e entrega em massa de ferramentas voltadas para
a doença em todo o mundo e fornecerá uma estratégia de saída
para esta crise econômica e humana global”, diz o texto.
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Aneel autoriza contratação
de duas termelétricas
para o Amapá

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou a liberação operacional, em caráter
excepcional, de duas usinas termelétricas para abastecer o esta-

do do Amapá, que passa por problemas de energia desde o dia 3
de novembro, quando um apagão
atingiu o estado.
Segundo o despacho, publi-

cado na sexta-feira (20) no Diário
Oficial da União, as usinas poderão comercializar 45 megawatts
(MW) de energia para o estado.
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O presidente do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luiz Fux, pediu na sexta-feira
(20), durante evento organizado
pelo órgão pelo Dia da Consciência Negra, um minuto de silêncio
em homenagem ao homem negro
que foi espancado até a morte por
seguranças no estacionamento de
um supermercado em Porto Alegre.

O crime ocorreu na noite de
quinta-feira (19), em um supermercado Carrefour da zona norte da
capital gaúcha. A vítima foi identificada como João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos. Ele teria se
desentendido com a caixa do estabelecimento, sendo depois conduzido pelo segurança da loja até
o estacionamento, onde começaram as agressões.
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A luta e a força das mulheres
negras da Secretaria de
Desenvolvimento Social de SP
Aproveitando o Mês da Consciência Negra, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
(SEDS) reuniu algumas de suas
servidoras para contar suas experiências e relatos na luta, para
compartilhar a luta diária de ser

uma mulher negra no Estado de
São Paulo. Diretora de Recursos
Humanos da SEDS, Nilza das
Graças contou que em sua trajetória, não chegou a sofrer preconceito, mas destaca o que a data
significa para ela.
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Esporte

Sérgio Sette disputará a 7ª temporada da
F-E com a Dragon/Penske Autosport
A equipe anglo americana
Dragon/Penske Autosport
anunciou na sexta-feira a
contratação do piloto brasileiro Sérgio Sette Câmara para
a sétima temporada do Campeonato Mundial de F-E. O
jovem mineiro de 22 anos, que
teve a sua primeira experiência com os carros totalmente
elétricos nas últimas etapas
da temporada seis, deixou
muito bem impressionados os
engenheiros e técnicos da
equipe que, não mediram esforços para ter o piloto de forma permanente em um de
seus carros para 2021. Sérgio
assume de forma titular o cockpit do Penske EV-5 em um
momento muito importante
para a categoria.
Em reconhecimento ao excelente nível de competição,
alcance global e importância
para o esporte internacional,

a Fórmula-E foi reconhecida
como Campeonato Mundial da
FIA. A extensão da aliança de
Sette Câmara com a equipe faz
parte de uma estratégia de longo prazo liderada por Jay Penske
– chefe da equipe para trazer seu
time de volta à frente do grid
mais competitivo do automobilismo internacional.
Em sua estreia nas seis corridas na Alemanha Sette Câmara disse que “aprendi muito sobre como otimizar o carro e trabalhar dentro do formato de corrida, uma vez que é muito diferente e todos os carros com que
já havia competido. Passei muito tempo trabalhando com a
equipe de engenharia, aprendendo como usar nossa energia
da maneira mais eficiente para
alcançar o melhor resultado no
fim de semana. Eu consegui uma
curva bem acentuada de melhora entre as corridas e estou ani-

Foto/Divulgação

Líderes
mundiais
pedem ao G20
financiamento
para vacinas
e testes

tembro, a pasta previa que o
rombo nas contas públicas ficaria em R$ 861 bilhões.
Em relação às estimativas
para a economia, o relatório
manteve as projeções
divulgadas há três dias. A previsão de queda para o Produto
Interno Bruto (PIB, soma dos
bens e serviços produzidos no
país) está em 4,5%. A estimativa está mais otimista que a das
instituições financeiras, que
preveem contração de 4,66%
no PIB, segundo a última versão do boletim Focus, pesquisa
semanal divulgada pelo Banco
Central.
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mado para aplicar o que aprendi
em minha primeira temporada
completa com a equipe”.
Sobre os objetivos para a
temporada 2021, que começa em
menos de 60 dias, o brasileiro
completou dizendo que “meu
objetivo é trazer o melhor resultado possível após cada corri-

da. Quero seguir meu aprendizado na categoria aproveitar ao
máximo o meu tempo com a equipe. Quero crescer como piloto
bem como auxiliar o time a seguir na ascensão que começamos Berlim”.
Jay Penske - “Sérgio deu a
todos o seu cartão de visitas em

suas primeiras seis corridas
com a Dragon/Penske Autosport em Berlim. Estou satisfeito com o ritmo que ele apresentou e com a a velocidade
de adaptação aos rigores da
corrida elétrica. Com os avanços que desenvolvemos em
toda a produção do nosso
PENSKE EV-5 espero que ele
converta o potencial que mostrou em Berlim em resultados
consistentes, somando pontos em sua primeira temporada completa com nosso time”.
A primeira participação oficial de Sette Câmara já como
piloto titular da FIA F-E será
nos dias 28 e 29 de novembro
e primeiro de dezembro quando será realizada a pré-temporada da categoria com os testes coletivos. As atividades
terão vez no Autódromo Ricardo Tormo, em Valência –
Espanha.

Campeonato SM Kart Competition tem
decisão neste sábado, em Interlagos
Alberto Otazú (Graduados), Laila Almeida (Novatos Masculino/Feminina Geral), Laila Almeida (Novatos Feminina), Breno Willian (Novatos
Masculino) e Rodrigo Blanco (Estreantes) são os líderes e favoritos ao título
Um dos mais novos certames do kartismo amador paulistano, o SM Kart Competition vai ter o encerramento de
sua primeira temporada neste
sábado (21), a partir das 16 horas, com a realização da quarta
etapa no Kartódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo (SP).
A programação começará
as 16 horas com a Graduados, a
principal categoria, as 16 horas,
que tem Alberto Otazú (AVSP/

Bianchi Automóveis/Cardoso Funilaria e Pintura/No Fire Services/
Rolley Ball/Speed Truck/TS Sports)
na liderança, seguido de Bruno Freitas.
“O ‘Nenê’ é um esportista
nato e sabe com maestria usar o
kartismo como ação de relacionamento com os clientes, fornecedores e funcionários da sua oficina. E com isto acaba revelando novos kartistas e incentivando os mais experientes com
este campeonato, que termina

a sua primeira temporada em
alta”, comentou Otazú sobre
Valdo Gregório, o fundador e organizador do SM Kart Competition.
Na categoria Novatos Masculino/Feminina Geral, Laila Almeida lidera, seguida de Breno Willian. Já na Novatos Feminina Laila
Almeida está na frente, com Grazi
Gonçalves em segundo, enquanto na Novatos Masculino o ponteiro é Breno William, perseguido
por Ciro Albarelli. E entre os Es-

treantes, Rodrigo Blanco está na
ponta da tabela de pontuação,
com Daniel Arroio em seu encalço.
Esta etapa final terá o sorteio
de um macacão Meg Star e um
par de luvas DKR para os pilo-

tos, e os mesmos itens serão
sorteados entre as pilotas.
O SM Kart Competition tem
patrocínio de Cervejaria Paulistânia, Meg Star Speedwear, DKR
Luvas e SM Renovadora de Veículos.
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Internações por covid-19 em
hospitais privados aumentam em SP
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
A coluna de política do jornalista Cesar Neto é publicada
diariamente na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993 . O site
www.cesarneto.com recebeu a Medalha Anchieta (Câmara paulistana) e o Colar de Honra ao Mérito (Assembleia paulista).
Twitter @cesarnetoreal ... Email cesar@cesarneto.com
+
CÂMARA (SP)
Dos vereadores eleitos, só o Thammy (PL) e o Eli Correa
(DEM ex-PFL) entraram entre os famosos que disputaram. O
agora filho da Gretchen porque virou homem (trans) e o pai do
deputado federal de mesmo nome, porque fala “Oi Gente” no rádio há décadas ...
+
PREFEITURA (BR)
Começou a propaganda (2º turno) pro Bruno Covas (PSDB) e
pro Boulos (PSOL). Em tempo : as pesquisas - que já dão larga
vantagem pro prefeito que busca a reeleição - vão acabar detectando que boa parte dos quase 10% dos votos dos jovens pro
‘Mamãe Falei’ ...
+
PAULISTANA
... já estariam migrando pro prefeito que busca a reeleição.
Em tempo : o PSB nacional enfiou goela abaixo do ex-governador França (dono paulista) o apoio junto com PDT e PC do B.
que sequer elegeram vereadores. França (dono paulista) não foi
ao evento ...
+
ASSEMBLEIA (SP)
O ex-deputado estadual Adilson Barroso - fundador de dono
do PEN (hoje PATRIOTA) tá novamente oferecendo a legenda
pra que Bolsonaro (chegou a ser anunciado como candidato pelo
partido em 2018) possa fazer dele o que não conseguiu no PSL
do Luciano Bivar ...
+
GOVERNO (SP)
João Doria (PSDB ‘liberal de centro’) tá jogando todas as
fichas na reeleição do Bruno Covas (PSDB), pois precisará do
MDB do ex-Presidente Temer e do DEM (ex-PFL) do ACM Neto,
do deputado federal Maia e do seu vice Rodrigo Garcia nas eleições Presidenciais 2022 ...
+
CONGRESSO (BR)
Deputados e deputadas que convivem com a deputada federal
Luiza Erundina (1ª prefeita de São Paulo pelo PT do Lulismo
entre 1989 e 1992 e hoje no PSOL) consideram que ela dará ao
Boulos votos que jamais teria. Ainda assim, avaliam que o eleito
será Covas (PSDB) ...
+
PRESIDÊNCIA
No dia da ‘Consciência Negra’, o Bolsonaro recebeu uma camisa 10 do Santos, assinada pelo Pelé, que foi ministro (Esportes) do FHC. Quanto a morte de um homem preto, num Carrefour em Porto Alegre, o vice - general Mourão - não considera
isso como racismo brasileiro ...
+
PARTIDOS
Terem ficado de fora - de eleger pelo menos 1 candidatura
das 55 cadeiras - do maior e mais importante Parlamento municipal do Brasil, faz tanto do PC do B - tentando tirar o nome
Comunista da legenda - como do PDT (Brizolista que passou a
ser do Presidenciável Ciro Gomes) ...
+
POLÍTICOS
... partidos que perdem importância, juntamente com o PT do
Lulismo que teve a bancada diminuída e não foi sequer 3º colocado pra prefeitura paulistana. Além do PT, quem também saiu
menor - só elegeu 2 vereadores - do que entrou foi o PSB do exgovernador (SP) França ...
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Um levantamento feito pelo
Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de
São Paulo (SindHosp) mostrou
que 44,74% dos hospitais privados do estado tiveram aumento
das internações de pacientes
com o novo coronavírus nos últimos 15 dias. Os dados também
mostram que 46,06% registraram aumento no número de diagnósticos da covid-19 neste
mesmo período.
“Este é um indicativo de que
o número de casos vem aumentando e de que aquela tendência
da curva de baixa está dando um
pico. Não significa ainda que inverteu, mas aparentemente, por
enquanto, é só um pico e precisamos ter muita atenção em relação a isso. Pelo desenho epidemiológico, não estamos vivenciando uma segunda onda de
covid. Estamos, talvez, em um
momento de repique de casos
ainda da primeira onda”, disse o
presidente do SindHosp, Francisco Balestrin.
Para o médico, o aumento de
casos pode ser atribuído ao fato

de que possa ter havido um relaxamento da população com as
medidas de segurança, tanto as
individuais (uso de máscara, distanciamento social, lavagem das
mãos) como as coletivas (evitar
aglomerações, restaurantes manterem distanciamento entre as
mesas, shoppings centers limitando número de pessoas).
“Eu noto um relaxamento disso e essa falta de civilidade nossa está cobrando o preço agora.
Existe também um percentual
das pessoas que são negativistas
e sempre refratárias a tudo, mas
a grande parte das pessoas ouve
as autoridades sanitárias, políticas, líderes empresariais, setoriais. Se essas lideranças não se
conscientizarem e passarem
uma visão correta, muitas pessoas seguirão o inadequado. Uns
porque vão seguir mesmo e outros porque vão entender que a
situação já está sob controle”,
observou.
A pesquisa foi respondida
por 20% dos 383 hospitais privados não filantrópicos de 17
regiões administrativas do esta-

do de São Paulo, totalizando 76
unidades com 7.516 leitos. Dessas, 71% se disseram preparadas
para o atendimento de pacientes
com covid-19, mantendo os
atendimentos a pacientes não
covid-19 e os procedimentos
eletivos.
Segundo Balestrin, no início
da pandemia, um dos motivos
para que a quarentena fosse mais
rígida foi que os hospitais não
se sentiam preparados para atender os pacientes com covid-19,
o que ocasionou filas, mortes e
as imagens de covas sendo abertas em série para comportar o
número de óbitos.
“Seis meses depois temos os
hospitais preparados, todos já
aprenderam a fazer o fluxo de
pacientes separados, o que é
muito importante, porque não
paralisa o atendimento dos
outros pacientes. O que aconteceu em março foi que paramos o atendimento daqueles
que tinham outros problemas
e essas pessoas acabaram piorando porque não foram operadas ou consultadas a tempo”,

ressaltou Balestrin.
O médico recomendou que
os pacientes que estão ou fazem
algum tratamento, continuem e
mantenham cirurgias ou outros
tipos de procedimentos marcados, e reforçou a importância de
seguir todos os protocolos de
prevenção contra a covid-19.
“É importante que as pessoas saibam que os casos estão
aumentando, mas que elas têm
um papel importante que é o de
continuar com o distanciamento social, uso de máscara e a utilização de álcool em gel ou sabão para a higienização das mãos
com muita frequência”, alertou
Balestrin.
O médico disse ainda que é
difícil dizer se houve precipitação em flexibilizar a reabertura
das atividades porque todos os
dados indicavam que era possível
afrouxar as medidas. Segundo ele,
cada cidade tem seu histórico e
apesar de o governo federal e o
estadual orientarem, quem executa são as prefeituras, que estão
mais próximas do cidadão.
(Agência Brasil)

A luta e a força das mulheres negras da
Secretaria de Desenvolvimento Social de SP
Aproveitando o Mês da
Consciência Negra, a Secretaria
Estadual de Desenvolvimento
Social (SEDS) reuniu algumas de
suas servidoras para contar suas
experiências e relatos na luta,
para compartilhar a luta diária de
ser uma mulher negra no Estado
de São Paulo.
Diretora de Recursos Humanos da SEDS, Nilza das Graças
contou que em sua trajetória, não
chegou a sofrer preconceito,
mas destaca o que a data significa para ela: “No Dia da Consciência Negra, acredito que
devemos celebrar a consciência humana, com o reconhecimento do valor, da cultura, da
luta e a reflexão sobre a trajetória de nossos antepassados.
A mulher negra como dona de
seu próprio destino, livre para
fazer suas escolhas.”
Roseli Oliveira trabalha
na Central de Atendimento,
tendo participado por cerca de
três anos do Conselho da Comunidade Negra e diz que já
sofreu racismo em lugares
onde trabalhou e que sente a
necessidade de estar sempre se
provando como profissional

competente. Para ela: “A data
diz respeito à busca pelo respeito, já que o racismo ainda
se faz muito presente e não
podemos deixar alguém nos
diminuir ou desvalorizar por
conta da nossa cor. A data representa a resistência. Se fala
muito de liberdade, mas ainda
somos minoria. Às vezes,
quando saio para jantar com
meu marido, por exemplo, eu
só vejo nós dois de negros no
restaurante. Ainda falta representatividade”.
Jaqueline da Costa, do
Departamento de Administração da SEDS, conta que quando mais nova, alisava seu cabelo para concorrer a vagas de
estágio: “Na época, eu tinha 16
anos de idade e fazia isso para
concorrer com candidatos
brancos, dos cabelos lisos, no
padrão exigido daquele tempo.
O movimento ativista e demais mobilizações tem trazido
resultados positivos para os negros, mas não o suficiente. Resistir aos desprezos contra a
raça, a cultura, e principalmente
a estética, é uma luta diária.
Para chegar onde cheguei, o

que ainda não é muito, foi necessário que se passassem três gerações da minha família. Essa é
a média para as pessoas pretas
mudarem de classe social. Eu
tenho muito orgulho da mulher
negra que me tornei e não vou
parar de lutar.”
Assessora Técnica da SEDS,
Fernanda dos Santos destaca a
importância do debate: “Como
uma mulher negra, acho muito
importante poder falar da atual
resistência e luta diária, não somente no mês de novembro que
é dedicado para debater a consciência negra, mas podemos, todos os dias, contar essa história
que compõe a nossa ancestralidade de modo poético, espirituoso e belo e sempre lembrando
que a ocasião é dedicada à reflexão sobre a inserção do negro na
nossa sociedade”.
Patrícia Martins, supervisora do posto de atendimento da
SEDS no Poupatempo de Itaquera, conta que demorou anos para
entender que, em determinados
momentos, foi vítima de racismo: “Depois de adulta, quando
comecei a participar de encontros, ler literaturas de pessoas

negras, que fui me deparar com
quão grande e esmagadora são as
consequências geradas pela discriminação racial.
Essa data me permite refletir, conversar e ouvir experiências da nossa vivência em meio
a sociedade. Há séculos, a prática da cultura racista reflete em
nosso dia a dia e relações. Hoje,
entendo que ser negra é viver livremente mesmo sentindo o preconceito silenciosamente”.
Contextualizando a data
Em meados de 1970, o dia
20 de novembro foi estabelecido, por um grupo de quilombolas do Rio Grande do Sul,
como o Dia da Consciência
Negra. A data faz referência à
morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, assassinado neste mesmo dia do ano de
1695 pelas tropas coloniais
luso-brasileiras.
Foi então em 1978 que a celebração ganhou força, com o
surgimento do Movimento Negro Unificado no país, quando a
data passou a ser nacional, como
uma homenagem à Zumbi e o
desejo para que haja reflexão.

Governo de SP publica edital de concessão
do Zoológico e Jardim Botânico
O Governo de São Paulo, por
meio da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA),
publica na sexta-feira (20) o edital de concessão de uso do Zoológico e do Jardim Botânico. Este
é mais um dos quatro editais de
concessão previstos para publicação ainda este ano, aprovados
pelo Conselho Gestor de Parcerias público-privada (PPPs) do
Estado. O projeto visa repassar à
iniciativa privada a administração
e modernização das áreas e serviços dos complexos localizados
no Parque Estadual Fontes do Ipiranga (PEFI), na Zona Sul da capital. A modalidade é de concorrência internacional e o prazo do
contrato, de 30 anos.
O valor do contrato é de R$
417,5 milhões, sendo que o investimento mínimo para o ganhador da concorrência internacional, prevista para ocorrer em
21/01/2021 na B3 (bolsa de valores), deverá ser de R$ 263,8
milhões, sendo R$ 180,37 milhões nos cinco primeiros anos
da assinatura do acordo. O proponente deverá tornar o local
ainda mais atrativo, fazer melhorias na infraestrutura de visitação dos complexos.
No Zoológico, o concessionário terá de promover maior
imersão na natureza e recintos
visando o bem-estar animal. Já
no Jardim Botânico, maior uso
público. Além disso, deverá implantar programas de educação
ambiental. Espera-se novos espaços de lazer e alimentação e
maior acessibilidade, além do
apoio as atividades de pesquisa
O projeto prevê o aproveitamento comercial por parte da ini-

ciativa privada de uma área de
aproximadamente 100 hectares,
cerca de 22% do espaço do PEFI,
além de 542 hectares da Fazenda,
um espaço de apoio ao Zoo no
interior de São Paulo entre os municípios de Sorocaba, Araçoiaba da
Serra e Salto de Pirapora – a área
do Centro de Conservação da Fauna Silvestre (CECFAU) ficou de
fora da proposta.
Cabe frisar que as pesquisas
e a proteção das espécies ameaçadas de extinção continuarão
sob a responsabilidade do governo durante o prazo da concessão.
“A concessão só vai trazer
benefícios. O atendimento aos
visitantes ficará ainda melhor
com os investimentos que serão
feitos tanto no Zoológico quanto no Jardim Botânico”, afirmou
o secretário de Infraestrutura e
Meio Ambiente, Marcos Penido. “O governo, por sua vez, vai
focar seus recursos e esforços
nas pesquisas e proteção à biodiversidade, que continuarão
com o estado.”
Devido à importância do
PEFI para a conservação ambiental, o bem-estar animal e a
educação e conscientização ambiental, ficou definido que a
empresa vencedora deverá conceder ingressos gratuitos para
crianças com até 4 anos de idade; estudantes e respectivos professores da educação infantil,
ensino fundamental e médio da
rede pública de ensino, ao menos dois dias úteis por semana,
quando em passeio escolar; pessoas com deficiência e pesquisadores em trabalho, durante realização de Pesquisa Ativa na
área. Em relação à meia-entra-

da, os grupos beneficiados serão
crianças de 4 a 14 anos; idosos,
estudantes e jovens de 15 a 29
anos comprovadamente carentes, conforme a Lei Federal nº
12.933/2013; além de alunos da
rede privada de ensino.
A proposta, denominada
“Projeto de Concessão de uso de
bem público para a exploração
do Zoológico, do Jardim Botânico e da Fazenda, compreendendo as atividades de Manejo,
Educação Ambiental, Recreação,
Lazer, Cultura e Ecoturismo,
com os serviços associados”, foi
submetida à audiência pública,
consulta às comunidades científicas de flora e fauna, além dos
conselhos do PEFI, Estadual de
Meio Ambiente (Consema) e
Diretor do Programa de Desestatização (CDPED). As diretrizes gerais também foram apreciadas pelos colegiados do patrimônio histórico-cultural
(Condephaat e Conpresp).
Ao todo, entre março e julho deste ano, foram 365 contribuições recebidas e analisadas
no âmbito do projeto.
Em relação ao Zoo, a concessão está estruturada especialmente na garantia de promoção e manutenção do bem-estar
animal. Há investimentos mínimos previstos para qualificar a
infraestrutura, por exemplo, habitats mais amplos e mais integrados, além do monitoramento
de indicadores de desempenho
em Saúde Animal, Certificação
de Bem-Estar Animal, fiscalização contratual da rotina operacional. O Plano de Manejo da
Fauna também deverá ser apresentado pela concessionária

para aprovação da equipe técnica da SIMA.
O PEFI é um significativo
fragmento de Mata Atlântica de
500 hectares dentro da cidade de
São Paulo. Possui 24 nascentes
do Riacho Ipiranga, dois aquíferos subterrâneos, diversos
exemplares de fauna silvestre e
a presença de espécies ameaçadas de extinção.
O Zoológico de São Paulo foi
fundado em 1958 e recebeu, em
2019, mais de um milhão de visitantes. Ele abriga cerca de dois mil
animais de mais de 250 espécies.
É o maior da América Latina.
Já o Jardim Botânico, fundado em 1928 e recebeu no ano
passado mais de 133 mil visitantes. O local abriga atividades de
pesquisa, conservação, educação
ambiental, além da promoção da
cultura e lazer.
Além do Zoológico e Jardim
Botânico, o governo prepara a
publicação de editais para a concessão das Linhas 8-Diamante e
9-Esmeralda da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), Complexo Desportivo
Constâncio Vaz Guimarães –
Ginásio do Ibirapuera e de aeroportos regionais.
No âmbito da SIMA, os envelopes de empresas interessadas no Caminhos do Mar, dentro do Parque Estadual Serra do
Mar, foram abertos em 4 de novembro. A área de 274 hectares
de Mata Atlântica é patrimônio
ambiental de São Paulo. Os diversos monumentos históricos
construídos neste traçado serão
restaurados e poderão ser explorados pelo futuro empreendedor
numa concessão de 30 anos.

Lembre sempre de lavar as mãos
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Previsão de déficit primário em
2020 cai para R$ 844,57 bilhões
A queda de despesas obrigatórias e um leve aumento nas
receitas fizeram a equipe econômica melhorar levemente a previsão de déficit primário em
2020. A estimativa caiu para R$
844,57 bilhões. O valor consta
no Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas,
entregue na sexta-feira (20) pelo
Ministério da Economia ao Congresso Nacional.
O déficit primário representa
o resultado negativo nas contas
do governo, desconsiderando os
juros da dívida pública. No relatório anterior, divulgado no fim
de setembro, a pasta previa que
o rombo nas contas públicas ficaria em R$ 861 bilhões.
Em relação às estimativas
para a economia, o relatório
manteve as projeções divulgadas
há três dias. A previsão de queda
para o Produto Interno Bruto
(PIB, soma dos bens e serviços
produzidos no país) está em
4,5%. A estimativa está mais otimista que a das instituições financeiras, que preveem contração de 4,66% no PIB, segundo a
última versão do boletim Focus,
pesquisa semanal divulgada pelo
Banco Central.
Segundo o secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, a queda do PIB este ano
não será “tão intensa” quanto
esperado no início da crise.

O novo relatório leva em
conta a alta da inflação causada
pelos preços dos alimentos. A
estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) neste ano, usado
como índice oficial de inflação,
subiu de 1,83% para 3,13% neste ano. A projeção para o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), usado para corrigir o salário mínimo, passou de
2,35% para 4,1%. Esses números também tinham sido divulgados na última terça-feira (17).
Alta da arrecadação
A melhora do resultado primário decorre, em parte, da melhora nas projeções de receita.
A nova versão do relatório aponta alta de R$ 4,68 bilhões nas
receitas líquidas da União. A
principal causa é o aumento na
arrecadação de Imposto de Renda, cuja projeção subiu R$ 10,16
bilhões em relação ao relatório
anterior por causa do aumento na
arrecadação de Imposto de Renda das empresas.
A recuperação do emprego
formal fez a projeção com a arrecadação da Previdência Social saltar R$ 4,3 bilhões. O aumento das vendas decorrente da
retomada da economia fez a projeção com a arrecadação do Programa de Integração Social (PIS)
e da Contribuição para o Finan-

ciamento da Seguridade Social
(Cofins) ser elevada em R$ 2,1
bilhões na comparação com o
relatório de setembro.
As receitas não administradas, recursos não relacionados
a tributos, subirão R$ 2,4 bilhões em relação à previsão
apresentada no fim de setembro.
A alta está relacionada aos royalties do petróleo, cuja estimativa
subiu R$ 642 milhões por causa
da alta na produção, e às contribuições do salário-educação,
que superaram R$ 374,6 milhões a estimativa para o quinto
bimestre.
Queda nos gastos
Quanto aos gastos, o relatório prevê recuo de R$ 12,48 bilhões nas despesas obrigatórias
e leve alta de R$ 727,5 milhões
nas despesas discricionárias
(não obrigatórias).
Entre os gastos obrigatórios,
a maior queda corresponde ao
Bolsa Família, que deverá encerrar 2020 executando R$ 9,4 bilhões a menos que o previsto no
relatório de setembro. Isso
ocorre porque a maior parte dos
beneficiários do Bolsa Família
foi incorporada ao auxílio emergencial, que está inscrito no orçamento de guerra e fora do orçamento original de 2020.
O relatório também reduziu
em R$ 2,1 bilhões a previsão de

gastos com subsídios e subvenções. A reforma da Previdência
aprovada no ano passado, começa a gerar economia para o governo. A previsão de gastos com
benefícios previdenciários (aposentadorias, auxílios e pensões)
caiu R$ 1,8 bilhão.
Folga no teto de gastos
O secretário Waldery Rodrigues afirmou que o relatório divulgado hoje aponta folga no
teto de gastos de cerca de R$
3,23 bilhões. Com a redução das
despesas obrigatórias, a folga
subiria para R$ 18,56 bilhões,
mas uma série de acórdãos com
o Tribunal de Contas da União
obrigou o governo a deixar de
custear alguns gastos por meio
dos créditos extraordinários relacionados ao enfrentamento da
pandemia de covid-19.
Segundo a legislação, os créditos extraordinários estão fora
do teto de gastos. Como alguns
programas, como o Bolsa Família, voltaram a ser executados
com recursos próprios do orçamento de 2020, R$ 15,32 bilhões em despesas foram reincluídos no teto, reduzindo a folga para R$ 3,23 bilhões.
Em vigor desde 2017, o teto
de gastos limita o aumento das despesas federais ao aumento da inflação do ano anterior. A medida
vale por 20 anos. (Agencia Brasil)

Aneel autoriza contratação de duas
termelétricas para o Amapá
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou a
liberação operacional, em caráter excepcional, de duas usinas
termelétricas para abastecer o
estado do Amapá, que passa por
problemas de energia desde o
dia 3 de novembro, quando um
apagão atingiu o estado.
Segundo o despacho, publicado na sexta-feira (20) no Diário Oficial da União, as usinas
poderão comercializar 45 megawatts (MW) de energia para o
estado. A liberação para a pro-

dução comercial começa a partir deste sabado(21).
A contratação atende a uma
determinação do Ministério de
Minas e Energia (MME), que
autorizou a medida, “de forma
célere, excepcional e temporária”, de geração de energia elétrica no montante de até 150
MWs, na cidade de Macapá, no
Amapá, por até 180 dias. A expectativa é que a entrada em operação das usinas contribua para
normalizar o abastecimento de
energia no estado.

Pelo despacho, a energia virá
da Unidade Termelétrica (UTE)
Santana II, com 24 unidades
geradoras de 1.230 quilowatts
(kw) cada, totalizando potência
instalada de 29,52 MW para
garantia de geração contínua e
ininterrupta de 25 MW e da
UTE Santa Rita, com 20 unidades geradoras de 1.224 kw
cada, somando 24,28 MW de
potência instalada para garantia de geração contínua e ininterrupta de 20 MW. As usinas
estão loc alizadas em Macapá,

capital do estado.
De acordo com o documento, caberá ainda à Eletronorte,
responsável por providenciar a
contratação do montante de geração termelétrica, apresentar,
no prazo de 60 dias, a documentação necessária para a liberação
das operações.
O prazo poderá ser prorrogado por igual período. O restante da documentação relacionada às UTEs poderá ser apresentado até o dia 10 de janeiro
de 2021. (Agencia Brasil)

Apostas nas lotéricas podem
ser pagas com Pix
As apostas nas lotéricas podem ser pagas com Pix, sistema
de pagamentos instantâneos que
começou a funcionar plenamente nesta semana.
Segundo o Banco Central
(BC), sempre que o cliente quiser pagar um jogo lotérico, ele

terá o Pix como opção. “A novidade atende à demanda do mercado que solicitava integração
das lotéricas ao Pix, na qualidade de permissionárias da Caixa
Econômica Federal”, diz o BC.
O pagamento com Pix já está
valendo, mas depende de as lotéri-

cas estarem preparadas para receber por esse formato de transação.
“As novas funcionalidades do
Pix mostram o caráter multipropósito do meio de pagamento.
Isso significa que ele deve ser
capaz de acomodar todos os tipos de transação de varejo, en-

volvendo pessoas, empresas e
governo. Recentemente, o BC
aprovou a extensão do Pix para
recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
FGTS e para contas das próprias
instituições”, acrescentou o BC.
(Agencia Brasil)

Reajustes de planos de saúde
voltam a ser pagos em janeiro
A cobrança dos reajustes
anual e por faixa etária dos planos de saúde, suspensa desde
agosto, por causa da pandemia
de covid-19, será paga em 12
meses, a partir de janeiro. Em
decisão na quinta-feira (19), a
Diretoria Colegiada (Dicol)
da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS determinou ainda que as operadoras
esclareçam os valores cobrados nos boletos a partir de janeiro de 2021.
A Dicol definiu também os
reajustes máximos que poderão
ser cobrados para os planos individuais regulamentados, que
são os contratados a partir de
2 de janeiro de 1999, ou adaptados à Lei nº 9.656/98, e para
os planos anteriores a essa legislação, que têm o reajuste regulamentado por termos de
compromisso. “A decisão relativa ao teto autorizado para reajuste dos planos individuais será
publicada no Diário Oficial da
União, mas sua aplicação permanece suspensa até janeiro de
2021, conforme Comunicado nº
85 da ANS.”
A suspensão dos reajustes
foi decidida em reunião realizada no dia 21 de agosto deste ano,

diante de um cenário de dificuldades para o consumidor em função da retração econômica causada pela pandemia e do cenário
de redução de uso dos serviços
de saúde no período. “A medida
da ANS buscou conferir alívio
financeiro ao consumidor, sem
desestabilizar as regras e os contratos estabelecidos”, disse a
agência reguladora.
De acordo com a ANS, a suspensão do aumento alcançou
20,2 milhões de beneficiários,
no caso do reajuste anual por
variação de custos, que representam 51% do total de beneficiários em planos de assistência
médica regulamentados sujeitos
a esse tipo de reajuste, e 5,3
milhões nas correções por mudança de faixa etária, o que significa 100% do total de beneficiários em planos de assistência
médica regulamentados sujeitos
a este regime.
A ANS informou que a suspensão só não foi aplicada aos
contratos antigos, que são os
anteriores ou não adaptados à
Lei nº 9.656/98), aos de planos
coletivos empresariais com 30
ou mais vidas, que já haviam negociado e aplicado reajuste até
31 de agosto, e àqueles com 30

ou mais vidas em que a pessoa
jurídica contratante optou por
não ter o reajuste suspenso.
“Dessa forma, a ANS buscou respeitar as negociações já realizadas entre as duas pessoas jurídicas – contratante e contratada -,
zelando pela estabilidade jurídica e pela preservação dos contratos em vigor.”
Percentuais
O percentual máximo de reajuste dos planos individuais ou
familiares contratados a partir
de janeiro de 1999, ou adaptados à Lei nº 9.656/98, está definido em 8,14% e é válido para o
período de maio de 2020 a abril
de 2021. Cerca de 8 milhões de
usuários, ou 17% do total de
beneficiários em planos de assistência médica, estão sujeitos
à aplicação desse percentual. “O
índice é o máximo que pode ser
aplicado pelas operadoras: elas
podem aplicar percentuais mais
baixos, mas são impedidas de
aplicar percentuais mais altos”,
ressalta a ANS.
Já para os contratos individuais ou familiares firmados antes da Lei 9.656/98 e incluídos
nos termos de compromisso firmados entre as operadoras e a

ANS, o índice máximo de reajuste foi calculado com base na
Variação dos Custos MédicoHospitalares (VCMH). A medida se aplica a quatro operadoras
– três da modalidade seguradora e uma de medicina de grupo,
e atinge um total de 233.102
beneficiários.
Seguindo esse cálculo, foram definidos os índices máximos de reajuste que poderão ser
aplicados a partir de janeiro:
Amil, 8,56%, e Bradesco, Sulamérica e Itauseg. de 9,26%.
Recomposição
A divisão dos valores relativos à suspensão dos reajustes de
setembro a dezembro deste ano
deve ser feita em 12 parcelas
iguais e sucessivas.
Segundo a ANS, excepcionalmente, será permitida a recomposição em número inferior de parcelas, desde que a pedido do beneficiário ou da pessoa jurídica contratante ou à administradora de benefícios.
Pode também ser autorizada a
recomposição da suspensão dos
reajustes em número superior de
parcelas, desde que haja concordância entre as partes. (Agencia
Brasil)

Líderes mundiais pedem ao
G20 financiamento para
vacinas e testes
Os líderes do G20 precisam ajudar a cobrir um déficit de
financiamento para a compra de vacinas, medicamentos e testes
destinados ao combate da pandemia de covid-19. O apelo consta
em carta do presidente da África do Sul, do primeiro-ministro da
Noruega, dos chefes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e
da Comissão Europeia.
A carta, de acordo com a Reuters, foi enviada antes da cúpula
virtual do Grupo dos 20 no fim de semana em Riad, na Arábia
Saudita, que atualmente detém a presidência rotativa do bloco,
composto por nações ricas e grandes potências emergentes.
“Um compromisso dos líderes do G20 na cúpula em Riad, de
investir substancialmente no déficit de financiamento imediato
do ACT (Access to Covid-19 Tools) Accelerator de US$ 4,5 bilhões, salvará vidas imediatamente, estabelecerá as bases para
aquisição e entrega em massa de ferramentas voltadas para a doença em todo o mundo e fornecerá uma estratégia de saída para
esta crise econômica e humana global”, diz o texto.
O ACT Accelerator é um projeto liderado pela OMS, que também visa a garantir vacinas contra a covid-19, exames de diagnósticos e equipamento de proteção para países mais pobres.
A carta também pede aos líderes do G20 que se comprometam conjuntamente com “uma proporção dos gastos de estímulo
futuro” nas ferramentas, que têm como objetivo particular garantir o abastecimento de países de baixa renda.
Os signatários foram o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, a primeira-ministra da Noruega, Erna Solberg, o diretorgeral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, e a presidente da
União Europeia, Ursula von der Leyen.
“Envolver os ministros das Finanças agora para realmente
levantar todo o dinheiro de que precisamos, não apenas o dinheiro urgente necessário para 2020, mas garantir que estamos financiando totalmente o trabalho do ACT Accelerator é muito
importante”, disse à Reuters Dag Inge Ulstein, ministro norueguês de Desenvolvimento Internacional, em Genebra.
“As próximas semanas serão muito, muito cruciais”, acrescentou.
A iniciativa, criada pela OMS e pelo grupo de vacinas Gavi,
excedeu a meta provisória de arrecadar mais de US$ 2 bilhões
para comprar e distribuir vacinas contra a covid-19 para os países mais pobres. Na semana passada o grupo recebeu a informação de que ainda seria preciso mais dinheiro.
São necessários cerca de US$ 28 bilhões para financiar totalmente a aquisição e distribuição de vacinas, medicamentos e
testes, que von der Leyen disse ser equivalente à “mesma soma
que os setores de transporte e de turismo global perdem em apenas dois dias de bloqueio”. (Agencia Brasil)

Rússia bate recorde de novas
infecções com 24.318 casos
em 24 horas
A Rússia registou na sexta-feira (20) mais um recorde de
infecções diárias pelo novo coronavírus, com 24.318 novos casos detectados em 85 regiões do país, de acordo com autoridades de saúde.
No total, desde o início da pandemia na Rússia, 2.039.926
pessoas adoeceram e 35.311 pacientes morreram.
Do total das novas infecções registradas nas últimas 24 horas, 5.923 (24,4%) são assintomáticas.
Também foram contabilizados 461 óbitos e 24.758 pessoas
foram consideradas curadas.
Em Moscou, principal foco da doença na Rússia, o número de
novos casos também foi recorde, com 6.902 pessoas infectadas.
Segundo Antonina Ploskíreva, vice-diretora do Centro de
Pesquisa Epidemiológica do órgão supervisor russo Rospotrebnadzor, citada pela agência TASS, há “uma tendência definida para
o início da estabilização (da situação epidemiológica) na Rússia”.
No entanto, ela alertou que “ainda é cedo” para dizer que a
situação está estabilizada.
“A fase de estabilização é um processo oscilante, caracterizado por níveis altos e baixos de infecção”, explicou.
Na quarta-feira (18), o presidente Vladimir Putin observou a
situação “complexa” do novo coronavírus em diferentes regiões
da Rússia e pediu às autoridades locais que “não escondam” a
situação real. (Agencia Brasil)

Convênio de cartórios com
MRE agiliza emissão de
certidões no exterior
Um convênio assinado na sexta-feira (20) entre o Ministério
das Relações Exteriores (MRE) e a Associação Nacional dos
Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) vai facilitar o
acesso a certidões de nascimento, óbito e casamento por cidadãos brasileiros no exterior.
Hoje, as embaixadas e consulados brasileiros em mais de 130
países já servem como intermediários para serviços como a
emissão de CPF e o registro de brasileiros nascidos no exterior,
entre outros. O acesso de fora do país a certidões registradas no
Brasil, contudo, ainda depende de um processo moroso, envolvendo custos com despachantes e envios postais.
Agora, o novo convênio permite que as representações diplomáticas tenham acesso direto à Central Nacional de Informações do Registro Civil (CRC Nacional), base de dados que reúne
todos os atos de nascimentos, casamentos e óbitos feitos por
todos os cartórios brasileiros. Com isso, torna-se possível pesquisar, solicitar e receber certidões de modo automatizado.
Segundo o presidente da Arpen-Brasil, Airon Toledo, pelo
novo sistema o cidadão no exterior “não precisa ligar para o cartório, fazer depósitos de alguma forma, esperar de 20 a 30 dias
para que sua certidão física possa chegar lá [onde estiver]. Basta
ele ir no consulado e vai receber aquela certidão impressa no
consulado e entregue pessoalmente”, disse ele.
De acordo com o secretário-geral do Itamaraty, Otávio Brandelli, o Brasil possui atualmente mais de 200 representações diplomáticas no exterior, atendendo cerca de 3,5 milhões de brasileiros que residem ou viajam para fora do país. (Agencia Brasil)
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Ministro Albuquerque monitora
restabelecimento de energia no Amapá
TSE alerta sobre
mensagens falsas de
anulação das eleições
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou na sextafeira (20) que circulam nas
redes sociais mensagens falsas sobre a anulação das eleições em alguns municípios
por suspeita de fraude na
urna eletrônica.
Segundo o TSE, desde a
implantação da votação por
meio eletrônico, em 1996,
nunca houve constatação de
fraude no sistema de votação.
Em nota, o tribunal reafirmou que o dispositivo tem 30
camadas de segurança para dificultar fraudes, os dados são
transmitidos por uma rede privada, sem conexão à internet ou

bluetooth, e lacres de segurança alertam sobre qualquer tentativa de violação dos dados.
Além disso, o resultado da
votação pode ser conferido
pelos partidos políticos por
meio dos boletins de urna, o
relatório impresso que indica
os votos dados pelo eleitor
para cada candidato. O documento é fixado na porta da seção eleitoral ao final do dia de
votação.
O segundo turno das eleições será realizado em 29 de
novembro. O pleito ocorrerá
em 57 cidades espalhadas pelo
país, das quais 18 são capitais.
(Agencia Brasil)

Venda de reservas
externas é decisão
do Banco Central
diz secretário especial
A venda de reservas internacionais para reduzir o endividamento público está no cardápio
do governo, mas a decisão cabe
ao Banco Central (BC), disse na
sexta-feira (20) o secretário especial de Fazenda do Ministério
da Economia, Waldery Rodrigues. Em entrevista à imprensa,
ele lembrou que o procedimento foi executado no ano passado
e poderá ser repetido em 2021,
caso haja intenção.
Rodrigues comentou declarações dadas na quinta-feira (19)
pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em evento fechado à
imprensa de que seria possível ao
governo queimar “um pouco” das
reservas externas do país para diminuir a dívida bruta, que deve
crescer para 96% do Produto
Interno Bruto (PIB) em 2020.
“A fala do ministro entrou no
contexto de uma gestão macroeconômica mais integrada entre
o Ministério da Economia e do
BC e mais bem feita, mais bem
desenhada”, disse Rodrigues.
“Sim, a posteriori, uma vez que
o Banco Central decida tomar
suas ações, há um impacto positivo na venda de reservas, inclusive sobre o montante da dívida
bruta”, acrescentou.
Rodrigues lembrou que, no
ano passado, o BC vendeu cerca
de US$ 40 bilhões das reservas,
ajudando a diminuir a dívida bruta
sobre o PIB em quase 2 pontos
percentuais. As devoluções antecipadas de recursos do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
para o Tesouro ajudaram com
mais 1,2 ponto no recuo.
“Lançamos mão desses mecanismos em 2019 e podemos
fazê-lo, dadas as intenções, em
2021. Esses são itens que entram no nosso cardápio de
ações”, explicou o secretário.
Ele, no entanto, lembrou que

quem se expressa sobre a venda
de reservas externas é o Banco
Central.
Orçamento de 2021
O secretário deu as declarações em entrevista para explicar
a revisão para baixo da projeção
de déficit primário no orçamento de 2020Nacional . Em relação a 2021, ele pediu colaboração da Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso
para votar a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) ainda neste ano.
“A Comissão Mista de Orçamento deve ser constituída agora. Trabalhamos com essa hipótese. Há incentivos para o Congresso aprovar tanto o PLDO
[projeto da LDO], quanto também caminhar para aprovação do
PLOA [projeto da lei orçamentária]. Iremos aguardar”, declarou Rodrigues. O secretário
lembrou que, sem a votação da
LDO e do Orçamento, as emendas parlamentares do próximo
ano não poderão ser executadas.
Há várias semanas, as discussões na CMO estão paradas por
causa da disputa entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), e parlamentares do
centrão em torno da indicação
para a presidência da comissão.
Amapá
Sobre um possível auxílio da
União para o Amapá, afetado por
um apagão elétrico desde o fim
de outubro, Rodrigues disse que
o governo está “atento” à questão e que está estudando várias
medidas. No entanto, ele não
detalhou que ações seriam tomadas, apenas afirmando que as pastas associadas ao tema – Ministérios da Economia e de Minas
e Energia – vão se pronunciar
assim que uma decisão for tomada. (Agencia Brasil)

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, segue
monitorando pessoalmente a religação de transformadores e
subestações de energia no Amapá. Após a autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para o uso de duas
usinas termelétricas no estado,
o ministro Albuquerque ,acionou
o gerador de uma delas.
Além do uso das usinas em
caráter excepcional, o Ministério de Minas e Energia já havia
autorizado a instalação de 22
unidades emergenciais de geração de energia na região. A su-

bestação Santa Rita recebeu 13
geradores, enquanto a subestação Santana recebeu outros 9
geradores.
O Ministério das Comunicações, que também está engajado
no restabelecimento da energia
no Amapá, publicou na sexta-feira (20) um extenso caderno de
ações conjuntas. Segundo o documento, o governo federal monitora de perto a situação do estado com um gabinete de crise
composto por diversos órgãos e
agências.
O plenário do Senado Federal aprovou, na quinta-feira (19),

um projeto para indenizar cidadãos do Amapá pelo apagão.
Segundo o texto da iniciativa,
a indenização seria feita por
meio de créditos sobre a conta de luz. O texto ainda deve
passar pelo aval dos deputados
e pela sanção presidencial. A
compensação será dada para
consumidores residenciais, industriais ou comerciais que tiveram a energia cortada.
Com a crise no fornecimento de energia, as eleições no estado foram adiadas, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luís Barroso, de-

finiu as novas datas: 6 de dezembro para a votação em primeiro
turno e 20 de dezembro para o
segundo turno, se houver.
Segundo nota emitida pelo
Ministério das Comunicações,
há preocupação e monitoramento do governo federal sobre as
condições de segurança, locomoção e funcionamento do pleito. Todas essas questões serão
avaliadas constantemente.
Segundo o documento, aproximadamente 765 mil pessoas
foram afetadas pelo apagão, o que
corresponde a 90% da população
do estado. (Agencia Brasil)

No CNJ, Fux faz minuto de silêncio por
João Beto, morto em supermercado
O presidente do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luiz Fux, pediu na sextafeira (20), durante evento organizado pelo órgão pelo Dia da
Consciência Negra, um minuto
de silêncio em homenagem ao
homem negro que foi espancado até a morte por seguranças no
estacionamento de um supermercado em Porto Alegre.
O crime ocorreu na noite de
quinta-feira (19), em um supermercado Carrefour da zona norte da capital gaúcha. A vítima foi
identificada como João Alberto
Silveira Freitas, de 40 anos. Ele
teria se desentendido com a caixa do estabelecimento, sendo
depois conduzido pelo segurança da loja até o estacionamento,

onde começaram as agressões.
“Independentemente de versões, o que nos deve preocupar
é a violência exacerbada. Toda
violência é desmedida e deve ser
banida da nossa sociedade. Mas
esse é um triste episódio, exatamente no momento em que
nós comemoramos o Dia Nacional da Consciência Negra”, disse Fux sobre o crime. “Esse minuto de silêncio é um dever de
todo brasileiro”, acrescentou
em seguida.
Na sexta-feira, o CNJ firmou uma parceria de combate à
discriminação no Judiciário
com a Faculdade Zumbi dos Palmares, instituição de ensino de
São Paulo voltada para a qualificação e inclusão de jovens ne-

gros, criada pelo advogado José
Vicente, fundador da organização não governamental (ONG)
Afrobras.
“Faz parte do nosso sonho o
dia em que todos poderão andar
livremente pelo nosso país independentemente da sua raça ou da
sua cor de pele, o dia em que nosso Estado Democrático de Direito vai permitir que nós de fato
sejamos cidadãos de primeira
classe, e não sejamos submetidos
a essa brutalidade da cena social
de todos os dias”, disse Vicente
durante a solenidade. “Queremos
render nossas condolências a essa
família destroçada.”
Fux, que lembrou ter recebido em 2015 o título de “negro
honorário”, concedido pela

ONG Educafro, havia dito mais
cedo, em um congresso sobre
registro civil, que o “Brasil foi a
sociedade escravocrata mais longa de todo o mundo” e que, por
isso, deve-se lembrar cotidianamente disso para ter a “inclusão
social como resgate histórico”.
Outros ministros do Supremo Tribunal Federal (STF),
como Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, também comentaram o episódio em Porto Alegre, que classificaram de “bárbaro”. Sem citar o crime, o ministro Luís Roberto Barroso, que é
também presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), disse
nesta sexta-feira que o país “tem
o dever de reparar a chaga moral a
escravidão”. (Agencia Brasil)

Sabesp mantém ritmo na pandemia
e investe R$ 3,118 bi em 2020
A Sabesp realizou no terceiro trimestre de 2020 investimentos que totalizaram R$
1,078 bilhão, acumulando R$
3,118 bilhões investidos ao longo de 2020. A manutenção desse ritmo, mesmo com os reflexos da instabilidade econômica
agravada pela pandemia da Covid-19, indica que a empresa vem
avançando para atingir a meta de
investir R$ 3,5 bilhões em 2020
– o que a posiciona como a empresa que mais investe (30%)
em saneamento do Brasil.
No terceiro trimestre de
2020, a Companhia registrou
lucro líquido de R$ 421,6 milhões, revertendo o prejuízo observado no primeiro trimestre.
Essa recuperação de receitas se
deve à gestão disciplinada de
custos, que foram reduzidos
desde o início da pandemia em
R$ 450 milhões.

“Nosso lucro líquido foi de
R$ 422 milhões neste trimestre,
com isso absorvemos totalmente
o prejuízo que tivemos no primeiro trimestre em função da
desvalorização do real. Hoje já
acumulamos lucro de R$ 142
milhões no ano”, disse o diretor-presidente da Sabesp, Benedito Braga, durante teleconferência para a apresentação dos
resultados financeiros na última
terça-feira (17/11).
Ele também chamou a atenção para os valores investidos
pela Companhia. “Pudemos manter nosso plano de investimentos dentro de uma pandemia em
que muitas empresas tiveram dificuldades importantíssimas. Em
termos de investimentos, totalizamos R$ 1,1 bilhão no terceiro trimestre e o acumulado no
ano de R$ 3,1 bilhões. Até o fim
do ano chegaremos aos R$ 3,5

bilhões previstos”.
Entre investimentos que vêm
sendo realizados, Braga reafirmou o compromisso da Sabesp
com o trabalho do Novo Rio Pinheiros, o programa que tem
como objetivo despoluir o rio
até 2022 e conectar 532 mil famílias à rede de coleta e tratamento de esgoto. Até agora, 77
mil delas já têm saneamento.
O diretor-presidente da Sabesp também destacou ações
sustentáveis e em sintonia com
a economia circular, entre as
quais a prestação de serviços de
tratamento e destinação final do
lixo no município de Diadema,
para transformação do lixo orgânico em combustível derivado de resíduo; e a implantação
na cidade de São Paulo de uma
usina de reciclagem para produção de base asfáltica a partir de
resíduos de obras de saneamen-

to, uma solução moderna e sustentável que vai melhorar a qualidade da reposição do pavimento em vias públicas e reduzir o
descarte de resíduos sólidos em
aterros.
A Sabesp foi incluída em outubro entre as 11 empresas com
ações em bolsa que mantêm gestões responsáveis do ponto de
vista social, ambiental e de governança. A relação elaborada
pelo BB Investimentos tem o
objetivo de atender a demanda
crescente de investidores interessados em direcionar suas
aplicações financeiras para corporações com as melhores notas ESG, a sigla em inglês para
as políticas voltadas para meio
ambiente, sociedade e governança. Entre as 11 instituições listadas na Seleção BB ESG, a Sabesp é a única empresa de capital misto.
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Cooperativa de Trabalho Produção e Prestação de Serviços dos Catadores
Autônomos de Materiais Reaproveitáveis Coopere - Centro
C.N.P.J 07.012.957/0001-05
Edital de Convocação
Cooperativa de Trabalho Produção e Prestação de Serviços dos Catadores Autônomos
de Materiais Reaproveitáveis Coopere- Centro vem através desta pelo seu representante
legal, abaixo assinado, convocar os Cooperados para Assembléia Geral Ordinária
(AGO) que se realizara no dia 02/12/2020, em sua sede, em primeira chamada as
15:00Hs em segunda chamada as 16:00 Hs para a seguinte Pauta. 1º)- Eleição e
Posse do Conselho Fiscal ( 11/05/2020 a 10/05/2021 ) 2º) Prestação de Contas e
Relatório do Conselho Fiscal do Período 01/01/2019 a 31/12/2019. 3º)-Destinação das
Sobras e Perdas. São Paulo, 21 de Novembro de 2.020. João Luiz Domingos
Campos – Presidente - C.P.F 360.325.048-67 - R.G 32.422.936-7 SSP/SP.
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J.Pilon S/A - Açúcar e Álcool

CNPJ 47.254.396/0002-48-NIRE: 35.3.0010525.7
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 27 de Março de 2020
Data, hora e local da realização: No dia 27/03/2020, às 10hs, na Rua Professor Artur Ramos, 241, Conjunto 72,
Jardim Paulistano, no Município de São Paulo, SP. Composição da Mesa: Presidente: José Pilon, Secretário:
Mario Nirceu Pilon. Presenças: Acionistas representando a maioria absoluta 88,44% do Capital Social com direito
a voto, conforme assinaturas constantes no livro “Registro de Presença de Acionistas”, constatando-se, dessa forma, a existência de “quorum” para as deliberações que constam da Ordem do Dia: Publicações Prévias: a. Edital
de Convocação publicado nos dias 18, 19 e 20/02/2020 respectivamente, no jornal “Diário Oﬁcial do Estado de São
Paulo” páginas 42, 107 e 147 respectivamente, e nos dias 18, 19 e 20/02/2020 respectivamente, no jornal “O Dia”
páginas 8, 6 e 4 respectivamente, além de convocação individual aos acionistas. b. Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício e Relatório da Diretoria publicado no Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo no dia
11/02/2020, página 5 e no jornal “O Dia” no dia 11/02/2020, página 05. Ordem do Dia: I. Ordinária: a. Apreciação
e aprovação do Relatório de Administração, Balanço Geral, Demonstração do Resultado referente ao exercício
encerrado em 31/12/2019. b. Destinação do resultado do exercício. c. Aumento de Capital Social. d. Fixação do
montante global da remuneração dos administradores para o período de maio/2020 a abril/2021. e. Eleição dos
membros do conselho de Administração. f. Outros assuntos do interesse social. Deliberações: I - Ordinária: a. Foi
aprovado por unanimidade dos senhores acionistas, com abstenção dos legalmente impedidos, o 1º item da Ordem
do Dia, ou seja, aprovação do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração do Resultado do exercício encerrado em 31/12/2019. b. O 2º item da Ordem do Dia, ou seja, a destinação do resultado do exercício, lucro no
valor de R$ 28.131.853,23, ressaltando que o resultado do exercício apresentado está composto por R$
13.012.532,28 referente ao resultado líquido das atividades da empresa e R$ 15.119.320,95 referente ao resultado
líquido das parcelas recebidas da verba indenizatória, referente às 1ª e 2ª parcelas do 1º precatório e 1ª parcela do
2º precatório, emitidos em favor da Cooperativa de Produtores de Cana de Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de
São Paulo, referente ao Processo Judicial nº 0014409-69.1998.4.01.3400 (90.0002276-2) perante a 7ª Vara da
Justiça Federal, Brasília - DF, conforme demonstração enviada aos acionistas, sendo explicado também que os
impostos incidentes sobre a verba indenizatória estão sendo discutidos judicialmente, por esse motivo está sendo
feito depósito judicial. Foi aprovado por unanimidade dos senhores acionistas, destinação do resultado, sendo: 1 5% para Fundo de Reserva, conforme capítulo 6 Artigo 26 do Estatuto Social no valor de R$ 1.406.592,66, 2- R$
3.000.000,00 como distribuição de dividendos referente ao resultado líquido da verba indenizatória acima mencionada, 3-R$ 23.725.260,57 permanecer na conta de reservas de lucros. c. Foi aprovado por unanimidade dos senhores acionistas, com abstenção dos legalmente impedidos, o 3º item da Ordem do Dia, ou seja o aumento do Capital
Social com a utilização parcial do saldo da conta de Reservas de Lucros, no valor total de R$ 40.000.000,00, passando-o dos atuais R$ 20.000.000,00 para R$ 60.000.000,00, realizando a emissão de mais 40.000.000 de ações,
cada uma com valor nominal de R$ 1,00, totalmente integralizadas neste ato, distribuindo-as de forma gratuita aos
Acionistas, proporcionalmente ao total de ações que cada acionista possui, conforme Anexo I, tendo sido aprovado por unanimidade a nova redação para o “caput” do Artigo 5° do Estatuto Social, como segue: “Artigo 5º - O Capital Social é de R$ 60.000.000,00 correspondendo a 60.000.000 de ações ordinárias nominativas, no valor de R$
1,00 cada uma”. d. Foi aprovado por unanimidade dos senhores acionistas, o 4º item da Ordem do Dia, ou seja, a
ﬁxação da remuneração global dos administradores em até 4.000 salários mínimos para o período de maio/2020 a
abril/2021. e. Eleição do Conselho de Administração:- Foram reeleitos membros do Conselho de Administração:
José Pilon, brasileiro, viúvo, industrial, RG 2.907.398-4 SSP/SP, CPF/MF-017.812.198-34, residente na RE-CND
Fazenda Santa Maria, 09, Bairro São Francisco, em Cerquilho, Estado de SP; Mário Nirceu Pilon, brasileiro, casado, industrial, RG 5.091.402-9 SSP/SP, CPF/MF-835.132.998-34, residente na RH-CND Fazenda Santa Maria, nº
0, C1, Bairro São Francisco, em Cerquilho, Estado de SP; Valmir Pilon, brasileiro, casado, industrial, RG 6.832.3001 SSP/SP, CPF/MF 049.633.318-61, residente na Alameda Manacás, 267, Residencial Flamboyant, em Cerquilho,
Estado de SP; Joana Grando Pilon, brasileira, viúva, industrial, RG 7.206.304 SSP/SP, CPF/MF 020.848.428-08,
residente na Rua Engenheiro Urbano Pádua Araujo 134, apartamento 52, em Cerquilho, Estado de SP; Paulo Roberto Pilon, brasileiro, casado, industrial, RG 19.180.277-3 SSP/SP, CPF/MF 090.261.028-79, residente e domiciliado na Estrada Bairro Baronesa, nº 0 - FL 81/88-47, Bairro Baronesa, em Tietê, Estado de SP; Valdemir Pilon,
brasileiro, casado, industrial, RG 5.944.818-0 SSP/SP, CPF/MF 438.575.748-87, residente na RA-CND Fazenda
Santa Maria, 23, Bairro São Francisco, em Cerquilho, Estado de SP; e Norberto Vieira da Cruz Filho brasileiro,
casado, economista, RG 18.109.033 SSP/SP, CPF/MF-105.931.088-09, residente na Rua Dr. Soares Hungria 330,
em Cerquilho, Estado de SP, o mandato do Conselho será até a data da AGO de 2023. f. Foi aprovado por
unanimidade dos senhores acionistas a distribuição de dividendos no valor de R$ 3.000.000,00, referente ao Lucro
do Exercício de 2011. g. Foi aprovado por unanimidade dos senhores acionistas a destinar R$ 20.000.000,00, das
Reservas de Lucros para futuras distribuições entre os acionistas proporcionalmente às participações na sociedade,
ﬁcando esse montante registrado como obrigação no passivo não circulante da empresa, dependendo de disponibilidade futura de caixa para liquidação dos respectivos pagamentos. Declaração de Desimpedimento: Os senhores membros do Conselho de Administração reeleitos, que estavam todos presentes, declaram expressamente sob
as penas da Lei, que não estão incursos em nenhum crime previsto em Lei que os impeçam de exercer atividade
mercantil. As declarações assinadas por todos os conselheiros reeleitos, foram apresentadas e encontram-se
arquivada na sede da empresa. Encerramento: A seguir o Sr. Presidente franqueou a palavra a todos os presentes acerca dos assuntos pautados na Assembleia. Não existindo manifestações o presidente encerrou a AGO
que foi lavrada na presente ata que lida foi aprovada pelos acionistas. Lavratura e Leitura da Ata: Lavrada e lida
a presente Ata, foi ela aprovada por unanimidade pelos acionistas presentes. São Paulo, 27/03/2020. As) José
Pilon, Presidente da Mesa, Mario Nirceu Pilon, Secretário da Mesa. Acionistas: as) Valdelu Participações S/A
representada pela Diretora Presidente Lucila Pilon Arraval, Glpilon Participações S/A, representada pelo Diretor
Vice-Presidente Sr. Otávio Pilon Filho, O.P.F. Participações S/A, representada pelo Diretor Presidente Sr. Otávio
Pilon Filho, J.HELENA - Participações S/A, representada pelo Diretor Presidente Sr. José Pilon, S.Pilon Participações S/A, representada pelo Diretor Vice-Presidente Sr. Paulo Roberto Pilon, CRPILON Participações S/A,
representada pelo Diretor Presidente Sr. Carlos Renato Gayotto Pilon, MLGPILON Participações S/A, representada pelo Diretor Vice Presidente Sr. Carlos Renato Gayotto Pilon, Leomar Empreendimentos e Participações
Ltda, representada pela sócia-administradora Sra. Maria de Lourdes Beneton Pilon, NHPILON Participações S/A,
representada pela Diretora presidente Sra. Nilza Helena Pilon, V.R.P. ADM. e Agropecuária S/A, representada
pelo Diretor Presidente Sr. Valentin Roque Pilon, Nirceu Pilon Participações S/A, representada pelo Diretor
Presidente Sr. Mário Nirceu Pilon, PCPILON Participações S/A, representada pela Diretora Presidente Sra.
Ana Lúcia Corradi Mazzer, Vieira Da Cruz e Pilon Participações S/A, representada pelo Diretor Presidente Sr.
Norberto Vieira da Cruz Filho, Norberto Vieira da Cruz Filho, Luis Maria da Silva Spezzotto, JGPILON Participações S/A, representada pelo Diretor Vice Presidente Sr. Américo Pilon Júnior, Valmir Pilon, Brenda Participações S/A, representada pelo Diretor Presidente Sr. Valdemir Pilon, Marisa Pilon, NPILON Participações S/A
representada pelo Diretor Presidente Sr. Nelson Pilon. A presente Ata é cópia ﬁel extraída do Livro de Atas de
Assembleias Gerais de J. Pilon S/A Açúcar e Álcool. José Pilon - Presidente da Mesa; Mario Nirceu Pilon
- Secretário da Mesa. JUCESP nº 461.178/20-5 em 04/11/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 - NIRE 35.300.512.944
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DAS 280ª, 281ª E 282ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA FORTE SECURITIZADORA S.A.
A FORTE SECURITIZADORA S.A., companhia securitizadora, com sede na Rua Fidêncio Ramos, 213, cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04.551010, na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 (“Securitizadora” ou “Emissora”), nos termos da
&OiXVXOD  GR 7HUPR GH 6HFXULWL]DomR GH &UpGLWRV ,PRELOLiULRV GD   H  6pULHV GD  (PLVVmR GH &HUWL¿FDGRV GH
Recebíveis Imobiliários da Emissora (”Termo de Securitização”, “Emissão” e “CRI”, respectivamente), CONVOCA os titulares dos CRI
(“Titulares dos CRI”) para participarem de Assembleia Geral (“AGTCRI” ou “Assembleia”), a ser realizada, em 1ª convocação, em 09 de
dezembro de 2020, às 12h, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, administrada pela
Emissora, conforme Instrução Normativa CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), cujo acesso deve ser feito por meio de link
a ser encaminhado aos Titulares de CRI habilitados, sem prejuízo da possibilidade de preenchimento e envio de instrução de voto à
distância previamente à realização do conclave nos termos da ICVM 625, para deliberar sobre os assuntos que compõem a Ordem do
Dia (“Edital de Convocação”). Ordem do dia: (i) a aprovação ou não da concessão de carência no pagamento das Amortizações
Programadas dos CRI, conforme previstas no Anexo III do Termo de Securitização, por um período de 6 (seis) meses desta Assembleia
Geral, ou seja, com relação às parcelas vincendas nos meses de outubro/2020 (inclusive) a março/2021 (inclusive) mantendo-se o
pagamento da Remuneração dos CRI (“Carência de Amortização Programada dos CRI”), passando as datas de pagamento de
Remuneração e de Amortização Programada dos CRI, conforme dispostas no Anexo III do Termo de Securitização, a viger conforme o
Anexo II da presente ata (“Nova Tabela Vigente”); (ii) a aprovação ou não para que seja temporariamente estabelecido um mecanismo
de cash sweep para realização de amortização extraordinária dos CRI, mecanismo este que: (ii.a) consistirá na destinação, sempre nas
mesmas datas de pagamento dos CRI, observando-se a Nova Tabela Vigente, de 50% (cinquenta por cento) dos recursos que seriam
liberados à Conta Autorizada da Cedente no âmbito da ordem de prioridade de pagamentos prevista na Cláusula XI do Termo de
Securitização; e, cumulativamente, (ii.b) deverá viger até o mês em que tanto o Índice de Fluxo Mensal quanto o Índice de Cobertura de
&UpGLWRV IRUHP YHUL¿FDGRV FDGD TXDO LJXDLV RX VXSHULRUHV D  FHQWR H WULQWD SRU FHQWR  ³Evento de Enquadramento Total”),
independentemente de sua data (“Mecanismo de Cash Sweep”); (iii) a aprovação ou não da concessão de waiver à Cedente no sentido
de abster-se de observar o atendimento dos Índices de Cobertura enquanto condição precedente subsequente para a integralização dos
CRI da Segunda Tranche (“Waiver Segunda Tranche”); (iv)DDSURYDomRRXQmRSDUDTXHHQTXDQWRQmRIRUYHUL¿FDGRXP(YHQWRGH
Enquadramento Total, a Razão Mínima de Garantia do Fluxo Mensal seja considerada atendida nos períodos a seguir descritos caso
VHMDP YHUL¿FDGRV RV VHJXLQWHV ËQGLFHV GH )OX[R 0HQVDO LYD   FHQWR H WULQWD SRU FHQWR  QRV PHVHV GH VHWHPEUR D
janeiro/2021; (iv.b) 100% (cem por cento) nos meses de fevereiro/2021 a outubro/2021; (iv.c) 110% (cento e dez por cento) nos meses
de novembro/2021 a julho/2022; (iv.d) 120% (cento e vinte por cento) nos meses de agosto/2022 a abril/2024; e (iv.e) 130% (cento e
trinta por cento) nos meses de maio/2024 a outubro/2025 (“Alteração Temporária da RMGFM”), vigendo tal Alteração Temporária da
50*)0VHDSURYDGDDWpTXHXP(YHQWRGH(QTXDGUDPHQWR7RWDOYHQKDDVHUYHUL¿FDGRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHVXDGDWD(v) a
concessão ou não de waiver à Cedente no sentido de abster-se de observar o atingimento e, nesse sentido, de sustar todos efeitos
decorrentes de eventual não atingimento da Razão Mínima de Garantia do Saldo Devedor nos meses de setembro/2020 a setembro/2021
(“Waiver de RMGSD”), vigendo o WaiverGH50*6'VHDSURYDGRDWpTXHXP(YHQWRGH(QTXDGUDPHQWR7RWDOYHQKDDVHUYHUL¿FDGR
independentemente de sua data; (vi)DDSURYDomRRXQmRSDUDTXHHQTXDQWRQmRIRUYHUL¿FDGRXP(YHQWRGH(QTXDGUDPHQWR7RWDOD
5D]mR0tQLPDGH*DUDQWLDGR6DOGR'HYHGRUVHMDFRQVLGHUDGDDWHQGLGDQRVSHUtRGRVDVHJXLUGHVFULWRVFDVRVHMDPYHUL¿FDGRVRV
seguintes Índices de Cobertura de Créditos: (vi.a) 100% (cem por cento) nos meses de outubro/2021 a abril/2022; (vi.b) 110% (cento e
dez por cento) nos meses de maio/2022 a novembro/2022; (vi.c) 120% (cento e vinte por cento) nos meses de dezembro/2022 a
janeiro/2024; e (vi.d) 130% (cento e trinta por cento) nos meses de fevereiro/2024 a outubro/2025 (“Alteração Temporária da RMGSD”),
YLJHQGR WDO $OWHUDomR 7HPSRUiULD GD 50*6' VH DSURYDGD DWp TXH XP (YHQWR GH (QTXDGUDPHQWR 7RWDO YHQKD D VHU YHUL¿FDGR
independentemente de sua data; (vii) a concessão ou não de waiver à Cedente no sentido de sustar todos efeitos, inclusive afastando
qualquer hipótese de Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários neste sentido, decorrentes do não atendimento da Razão Mínima
de Garantia do Fluxo Mensal e da Razão Mínima de Garantia do Saldo Devedor nos meses anteriores à realização desta Assembleia
Geral (“Waiver de Razões de Garantia”); (viii) a aprovação ou não para que a ocorrência de quaisquer dos seguintes eventos seja
considerada uma Hipótese de Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários: caso venha a ser realizado, independentemente do
valor, quaisquer mútuos ativos pela Cedente com quaisquer terceiros, amortização de quaisquer mútuos passivos pela Cedente com
quaisquer de suas partes relacionadas, redução do capital social da Cedente, distribuição e/ou pagamento, pela Cedente, de dividendos,
MXURVVREUHRFDSLWDOSUySULRRXTXDLVTXHURXWUDVGLVWULEXLo}HVGHOXFURVDRVDFLRQLVWDVGD&HGHQWHHQTXDQWRQmRIRUYHUL¿FDGRXP
Evento de Enquadramento Total (“Inclusão de Nova Hipótese de Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários”); (ix)DUDWL¿FDomRRX
não dos atos relacionados aos itens que compõe a Ordem do Dia eventualmente praticados pelas partes antes da realização da
AGTCRI; e (x) a autorização ou não para que o Agente Fiduciário e a Securitizadora pratiquem todo e qualquer ato, celebrem todos e
quaisquer contratos, aditamentos ou documentos necessários para a efetivação e implementação das matérias constantes da Ordem do
Dia nos documentos relacionados aos CRI. Informações Gerais: Quaisquer documentos e/ou informações relevantes relacionados à
Ordem do Dia e que venham a ser obtidos pela Emissora serão oportunamente disponibilizados nas páginas da rede mundial de
computadores da Emissora (www.fortesec.com.br) e do Agente Fiduciário (www.vortx.com.br) aos Titulares de CRI, para suporte às
discussões e deliberações acima descritas. A presente assembleia instalar-se-á, em segunda convocação, com no mínimo 10% (dez por
cento) dos CRI em circulação, sendo que as aprovações se dão com, no mínimo, 70% (setenta por cento) de votos favoráveis de
Titulares dos CRI em circulação que tenham direito de voto, conforme disposto na Cláusula 15.8.1 do Termo de Securitização.
Documentos de Representação: A Assembleia será realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams para aqueles
Titulares de CRI que enviarem para a Emissora, no endereço eletrônico gestao@fortesec.com.br, com cópia para o Agente Fiduciário,
no endereço eletrônico assembleias@vortx.com.br, com cópia para DJHQWH¿GXFLDULR#YRUW[FRPEU, preferencialmente até 2 (dois) dias
antes da data de realização da AGTCRI, observado o disposto na ICVM 625, os seguintes documentos: a) quando pessoa física, cópia
digitalizada de documento de identidade válido com foto do Titular de CRI; b) quando pessoa jurídica, (a) último estatuto social ou
contrato social consolidado, devidamente registrado na junta comercial competente; (b) documentos societários que comprovem a
representação legal do Titular de CRI; e (c) documento de identidade válido com foto do representante legal; c) quando fundo de
investimento, (a) último regulamento consolidado do fundo; (b) estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o
caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação em Assembleia
Geral de Titulares de CRI; e (c) documento de identidade válido com foto do representante legal; e d) caso qualquer dos Titulares de CRI
indicados nos itens (i) a (iii) acima venha a ser representado por procurador, além dos respectivos documentos indicados acima, deverá
HQFDPLQKDUSURFXUDomRFRPSRGHUHVHVSHFt¿FRVSDUDVXDUHSUHVHQWDomRQD$*7&5,Participação na Assembleia: A participação e
votação dos Titulares de CRI se dará por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, devendo ser observados os procedimentos
descritos abaixo. Para participar via plataforma eletrônica, os Titulares de CRI interessados devem entrar em contato com a Emissora
no e-mail gestao@fortesec.com.br, com cópia para ao Agente Fiduciário, no e-mail DJHQWH¿GXFLDULR#YRUW[FRPEr, para: (i) enviar os
GRFXPHQWRVGHUHSUHVHQWDomRQHFHVViULRV HVSHFL¿FDQGRRQRPHGDSHVVRDQDWXUDOTXHHVWDUiSUHVHQWHSHODSODWDIRUPDHOHWU{QLFD 
HPIRUPDWR3')H LL UHFHEHUDVFUHGHQFLDLVGHDFHVVRHLQVWUXo}HVSDUDVXDLGHQWL¿FDomRGXUDQWHRXVRGDSODWDIRUPD2DFHVVRYLD
plataforma eletrônica estará restrito aos Titulares de CRI que se credenciarem, nos termos aqui descritos (“Titulares de CRI
Credenciados”). Por questões operacionais, recomenda-se que os Titulares de CRI Credenciados enviem e-mail e documentos,
conforme instruções acima, com a antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia, ressalvado que,
FDVRQmRVHMDSRVVtYHORHQYLRQHVWHSUD]RSRGHUmRSDUWLFLSDUGD$VVHPEOHLDRV7LWXODUHVGH&5,TXHR¿]HUHPDWpRKRUiULRHVWLSXODGR
para a abertura dos trabalhos. Os convites individuais para admissão e participação na Assembleia serão remetidos aos endereços de
e-mail que enviarem a solicitação de participação e os documentos na forma referida no parágrafo acima (sendo remetido apenas um
convite individual por Titular de CRI). Somente serão admitidos, pelos convites individuais, os Titulares de CRI Credenciados e seus
representantes ou procuradores (nos termos da Lei das Sociedades por Ações). Caso determinado Titular de CRI não receba o convite
individual para participação na Assembleia com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência em relação ao horário de início da
Assembleia, deverá entrar em contato com a Emissora pelo e-mail gestao@fortesec.com.br ou pelo telefone (11) 4118-0614 ou com o
Agente Fiduciário pelo e-mail assembleias@vortx.com.br, com cópia para DJHQWH¿GXFLDULR#YRUW[FRPEU ou pelo telefone
(11) 4118-4235 com, no mínimo, 2 (duas) horas de antecedência em relação ao horário de início da Assembleia para que seja prestado
o suporte adequado e, conforme o caso, o acesso do Titular de CRI seja liberado mediante o envio de novo convite individual. A Emissora
recomenda que os Titulares de CRI acessem a plataforma eletrônica com antecedência de, no mínimo, 5 (cinco) minutos do início da
$VVHPEOHLDD¿PGHHYLWDUHYHQWXDLVSUREOHPDVRSHUDFLRQDLVHTXHRV7LWXODUHVGH&5,&UHGHQFLDGRVVHIDPLOLDUL]HPSUHYLDPHQWHFRP
a plataforma eletrônica para evitar problemas com a sua utilização no dia da Assembleia. A Emissora não se responsabiliza por
problemas de conexão que os Titulares de CRI Credenciados venham a enfrentar e outras situações que não estejam sob o controle da
Emissora (e.g., instabilidade na conexão do Titular de CRI com a internet ou incompatibilidade da plataforma eletrônica Microsoft Teams
com o equipamento do Titular de CRI). Voto à Distância: Os Titulares de CRI poderão optar por exercer o seu direito de voto, sem a
necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente instrução de voto à distância à Emissora, com cópia ao
Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará
modelo de documento a ser adotado para o envio da instrução de voto à distância em sua página na rede mundial de computadores
(www.fortesec.com.br) e na página de rede mundial de computadores na CVM. A instrução de voto deverá (i) estar devidamente
preenchida e assinada pelo Titular de CRI ou por seu representante legal, de forma eletrônica, por meio de plataforma para assinaturas
HOHWU{QLFDVFRPRXVHPFHUWL¿FDGRVGLJLWDLVHPLWLGRVSHOD,&3%UDVLO LL VHUHQYLDGDFRPDDQWHFHGrQFLDDFLPDPHQFLRQDGDH LLL QR
caso de o Titular de CRI ser pessoa jurídica, ser enviada acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social
TXHFRPSURYHRVUHVSHFWLYRVSRGHUHV2VWHUPRVRUDXWLOL]DGRVHPOHWUDVPDL~VFXODVHDTXLQmRGH¿QLGRVWHUmRRVVLJQL¿FDGRVDHOHV
atribuídos no Termo de Securitização. São Paulo, 19 de novembro de 2020. FORTE SECURITIZADORA S.A.
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Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891
Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª (Segunda)
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária,
com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública
com Esforços Restritos de Colocação da Santo Antônio Energia S.A.
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de Emissora da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo
Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Titulares das Debêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Debenturistas”), a se reunirem em
Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 04 de dezembro de 2020, às 10:00 horas, de modo
exclusivamente digital e remota, por meio da plataforma Microsoft Teams, nos termos da Instrução Normativa CVM nª 625, de 14 de maio de 2020
(“ICVM 625”), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar a anuência para (a) a desobrigação da Emissora de compor, a partir desta
data, até a data de Vencimento das Debêntures, a Conta Reserva Estática do Serviço das Debêntures 3, conforme definida no item 20 da
Cláusula Primeira do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças, de 28 de agosto de 2013 e
posteriormente aditado (“Contrato de Cessão Fiduciária”); e (b) a liberação integral dos recursos que compõem o Saldo Integral Mínimo Estático
do Serviço das Debêntures 3, conforme definido no item 57 da Cláusula Primeira do Contrato de Cessão Fiduciária, ficando certo que caso
aprovados os itens acima, os Debenturistas concordam com a exclusão, no Contrato de Cessão Fiduciária, de todas as referências à Conta Reserva
Estática do Serviço das Debêntures 3 e ao Saldo Integral Mínimo Estático do Serviço das Debêntures 3; e (ii) caso aprovado o item acima,
autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, a celebrarem o Aditivo nº 06 ao Contrato de Cessão Fiduciária, para refletir as
deliberações tomadas na AGD. Os itens da Ordem do Dia acima descritos serão detalhados na Proposta da Administração a ser divulgada pela
Emissora em seu site www.santoantonioenergia.com.br/ri. A AGD será realizada exclusivamente de modo digital, por meio da disponibilização do
sistema eletrônico Microsoft Teams que possibilitará que os Debenturistas acompanhem, se comuniquem e votem na AGD, conforme disposto no
Artigo 7º da ICVM 625. Não haverá a possibilidade de comparecer fisicamente à AGD, uma vez que ela será realizada exclusivamente de modo
digital. Fica facultado aos Debenturistas o proferimento do voto durante a realização da AGD ou através do envio da instrução de voto sem rasuras,
cujo modelo e instruções de preenchimento por cada debenturista pode ser encontrado na Proposta da Administração referente à AGD
disponibilizada nos sites da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), e da Emissora (www.santoantonioenergia.
com.br/ri) acompanhado das instruções de preenchimento e as formalidades necessárias para sua validade. Os Debenturistas que fizerem o envio
da instrução de voto mencionada e esta for considerada válida, não precisarão acessar o link para participação digital na AGD, sendo sua
participação e voto computados de forma automática. Contudo, em caso de envio da instrução de voto de forma prévia pelo debenturista ou por
seu representante legal com a posterior participação na AGD através de acesso ao link e, cumulativamente, manifestação de voto deste
debenturista no ato de realização da AGD, será desconsiderada a instrução de voto anteriormente enviada, conforme disposto no Artigo 7º, §1º, da
ICVM 625. Observados os procedimentos previstos neste Edital de Convocação e na Proposta da Administração, para participar e votar, por meio
de sistema eletrônico, os Debenturistas deverão enviar, aos endereços eletrônicos da Emissora (risae@santoantonioenergia.com.br), com cópia ao
Agente Fiduciário (assembleias@pentagonotrustee.com.br), preferencialmente, com 02 (dois) Dias Úteis de antecedência da data prevista para a
realização da AGD, ou, ainda, até o horário previsto para realização da mesma, os seguintes documentos: A. quando pessoa física, documento de
identidade (Carteira de Identidade Registro Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos
conselhos profissionais ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular);
B. quando pessoa jurídica ou fundos de investimento (representação pela administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do
fundo): cópia de atos societários (contrato ou estatuto social) e documentos que comprovem a representação do debenturista ou cópia simples do
regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão competente; E C. quando representado por procurador, procuração com reconhecimento
de firma do outorgante ou abono bancário, ou ainda, com assinatura digital, por meio de certificado digital emitido por autoridades certificadoras
vinculadas à ICP-Brasil como alternativa ao reconhecimento de firma, em caso de participação por meio de representante. Em caso de
impossibilidade das alternativas acima, deverá ser apresentado, juntamente à procuração, cópia do documento de identidade do outorgante.
Validada a sua condição e a regularidade dos documentos pela Emissora, o debenturista receberá, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da AGD,
as instruções para acesso ao sistema eletrônico para participação na AGD. Caso determinado debenturista não receba as instruções de acesso com
até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do horário de início da AGD, deverá entrar em contato com o Departamento de Relações com
Investidores, por meio do e-mail risae@santoantonioenergia.com.br, preferencialmente, com até 4 (quatro) horas de antecedência do horário de
início da AGD, para que seja prestado o suporte necessário. Não poderão participar da AGD os Debenturistas que não encaminharem a relação de
documentos acima mencionada. Na data da AGD, o link de acesso à plataforma digital estará disponível a partir de 15 (quinze) minutos de
antecedência e até 15 (quinze) minutos após o horário de início da AGD, sendo que o registro da presença do debenturista via sistema eletrônico
somente se dará mediante o acesso via link, conforme instruções e nos horários aqui indicados. Após 15 (quinze) minutos do início da AGD, não
será possível o ingresso do debenturista na AGD, independentemente da realização do cadastro prévio. Assim, a Emissora recomenda que os
Debenturistas acessem a plataforma digital para participação da AGD com pelo menos 15 (quinze) minutos de antecedência. Eventuais
manifestações de voto na AGD deverão ser feitas exclusivamente por meio do sistema de teleconferência, conforme instruções detalhadas a serem
prestadas pela mesa no início da AGD. Dessa maneira, o sistema de videoconferência será reservado para acompanhamento da AGD, acesso ao
vídeo e áudio da mesa, bem como visualização de eventuais documentos que sejam compartilhados pela mesa durante a AGD. A Emissora ressalta
que será de responsabilidade exclusiva do debenturista assegurar a compatibilidade de seus equipamentos com a utilização da plataforma digital
Microsoft Teams e com o acesso à teleconferência. A Emissora não se responsabilizará por quaisquer dificuldades de viabilização e/ou de
manutenção de conexão e de utilização da plataforma digital que não estejam sob controle da Emissora. São Paulo, 19 de novembro de 2020.
Roberto Junqueira Filho - Diretor Presidente.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891
Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª (Terceira) Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional
Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A.
Santo Antonio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de Emissora da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A.
(“Emissão”), convoca os Titulares das Debêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Debenturistas”), a se reunirem em Assembleia Geral de
Debenturistas (“AGD”), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 04 de dezembro de 2020, às 14:30 horas, de modo exclusivamente
digital e remota, por meio da plataforma Microsoft Teams, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”),
a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar a anuência para (a) a desobrigação da Emissora de compor, a partir desta data, até
a data de Vencimento das Debêntures, a Conta Reserva Estática do Serviço das Debêntures 3, conforme definida no item 20 da Cláusula
Primeira do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças, de 28 de agosto de 2013 e posteriormente
aditado (“Contrato de Cessão Fiduciária”); e (b) a liberação integral dos recursos que compõem o Saldo Integral Mínimo Estático do
Serviço das Debêntures 3, conforme definido no item 57 da Cláusula Primeira do Contrato de Cessão Fiduciária, ficando certo que caso
aprovados os itens acima, os Debenturistas concordam com a exclusão, no Contrato de Cessão Fiduciária, de todas as referências à
Conta Reserva Estática do Serviço das Debêntures 3 e ao Saldo Integral Mínimo Estático do Serviço das Debêntures 3; e (ii) caso aprovado
o item acima, autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, a celebrarem o Aditivo nº 06 ao Contrato de Cessão Fiduciária, para
refletir as deliberações tomadas na AGD. Os itens da Ordem do Dia acima descritos serão detalhados na Proposta da Administração a ser
divulgada pela Emissora em seu site www.santoantonioenergia.com.br/ri. A AGD será realizada exclusivamente de modo digital, por meio
da disponibilização do sistema eletrônico Microsoft Teams que possibilitará que os Debenturistas acompanhem, se comuniquem e votem
na AGD, conforme disposto no Artigo 7º da ICVM 625. Não haverá a possibilidade de comparecer fisicamente à AGD, uma vez que ela será
realizada exclusivamente de modo digital. Fica facultado aos Debenturistas o proferimento do voto durante a realização da AGD ou através do
envio da instrução de voto sem rasuras, cujo modelo e instruções de preenchimento por cada debenturista pode ser encontrado na Proposta
da Administração referente à AGD disponibilizada nos sites da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), e
da Emissora (www.santoantonioenergia.com.br/ri) acompanhado das instruções de preenchimento e as formalidades necessárias para
sua validade. Os Debenturistas que fizerem o envio da instrução de voto mencionada e esta for considerada válida, não precisarão acessar
o link para participação digital na AGD, sendo sua participação e voto computados de forma automática. Contudo, em caso de envio da
instrução de voto de forma prévia pelo debenturista ou por seu representante legal com a posterior participação na AGD através de acesso
ao link e, cumulativamente, manifestação de voto deste debenturista no ato de realização da AGD, será desconsiderada a instrução de voto
anteriormente enviada, conforme disposto no Artigo 7º, §1º, da ICVM 625. Observados os procedimentos previstos neste Edital de Convocação
e na Proposta da Administração, para participar e votar, por meio de sistema eletrônico, os Debenturistas deverão enviar, aos endereços
eletrônicos da Emissora (risae@santoantonioenergia.com.br), com cópia ao Agente Fiduciário (assembleias@pentagonotrustee.com.br),
preferencialmente, com 02 (dois) Dias Úteis de antecedência da data prevista para a realização da AGD, ou, ainda, até o horário previsto
para realização da mesma, os seguintes documentos: A. quando pessoa física, documento de identidade (Carteira de Identidade Registro
Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais ou carteiras
funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular); B. quando pessoa jurídica ou fundos
de investimento (representação pela administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo): cópia de atos societários
(contrato ou estatuto social) e documentos que comprovem a representação do debenturista ou cópia simples do regulamento do fundo,
devidamente registrado no órgão competente; e C. quando representado por procurador, procuração com reconhecimento de firma
do outorgante ou abono bancário, ou ainda, com assinatura digital, por meio de certificado digital emitido por autoridades certificadoras
vinculadas à ICP-Brasil como alternativa ao reconhecimento de firma, em caso de participação por meio de representante. Em caso de
impossibilidade das alternativas acima, deverá ser apresentado, juntamente à procuração, cópia do documento de identidade do outorgante.
Validada a sua condição e a regularidade dos documentos pela Emissora, o debenturista receberá, em até 24 (vinte e quatro) horas antes
da AGD, as instruções para acesso ao sistema eletrônico para participação na AGD. Caso determinado debenturista não receba as instruções
de acesso com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do horário de início da AGD, deverá entrar em contato com o Departamento
de Relações com Investidores, por meio do e-mail risae@santoantonioenergia.com.br, preferencialmente, com até 4 (quatro) horas de
antecedência do horário de início da AGD, para que seja prestado o suporte necessário. Não poderão participar da AGD os Debenturistas
que não encaminharem a relação de documentos acima mencionada. Na data da AGD, o link de acesso à plataforma digital estará disponível
a partir de 15 (quinze) minutos de antecedência e até 15 (quinze) minutos após o horário de início da AGD, sendo que o registro da presença
do debenturista via sistema eletrônico somente se dará mediante o acesso via link, conforme instruções e nos horários aqui indicados.
Após 15 (quinze) minutos do início da AGD, não será possível o ingresso do debenturista na AGD, independentemente da realização do
cadastro prévio. Assim, a Emissora recomenda que os Debenturistas acessem a plataforma digital para participação da AGD com pelo menos
15 (quinze) minutos de antecedência. Eventuais manifestações de voto na AGD deverão ser feitas exclusivamente por meio do sistema de
teleconferência, conforme instruções detalhadas a serem prestadas pela mesa no início da AGD. Dessa maneira, o sistema de videoconferência
será reservado para acompanhamento da AGD, acesso ao vídeo e áudio da mesa, bem como visualização de eventuais documentos que
sejam compartilhados pela mesa durante a AGD. A Emissora ressalta que será de responsabilidade exclusiva do debenturista assegurar a
compatibilidade de seus equipamentos com a utilização da plataforma digital Microsoft Teams e com o acesso à teleconferência. A Emissora
não se responsabilizará por quaisquer dificuldades de viabilização e/ou de manutenção de conexão e de utilização da plataforma digital que
não estejam sob controle da Emissora. São Paulo, 19 de novembro de 2020. Roberto Junqueira Filho - Diretor-Presidente.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0154052-28.2012.8.26.0100. A MM.
Juiza de Direito da 42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. RENATA MARTINS
DE CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PAULO ROBERTO MARIANO DA SILVA CPF:
674.795.378-91, que FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO CNPJ: 61.370.094/0001-85 ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 6.664,82 (junho/2012),
representada pelo inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as
partes. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO por edital do bloqueio
realizado sobre a quantia de R$ 20.143,38 pelo sistema BACENJUD (fls. 281), em conta de sua titularidade,
para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação, sob pena de
levantamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 07/10/2020.
Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo 0031258-24.2020.8.26.0100. A Dra. Anna Paula
Dias da Costa, Juíza de Direito da 44ª Vara Cível do Fórum Central/SP , na forma da Lei, etc...
Faz Saber a Jae Sun Hong CPF: 214.509.458-05 e Kyung Mi Cho CPF: 215.120.928-86, que
Fundação de Rotarianos de São Paulo CNPJ: 61.370.094/0001-85 (entidade mantenedora do
Colégio Rio Branco – Unidade Higienópolis) ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum,
sendo julgada procedente e condenando-os ao pagamento da quantia de R$ 56.839,83
(Julho/2020), ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando os executados em lugar
ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, paguem o débito atualizado ou apresentem bens a penhora, sob pena de ser acrescido de
multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão
penhorados bens para garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer impugnação.
Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 14/10/2020.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006580-58.2016.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Michel Chakur Farah,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a BRUNO SOUZA SANTOS, RG 396779499, CPF 451.999.788-70, que lhe foi
proposta uma ação Monitória por parte de Antonio Luis de Lucena, alegando em síntese: que é credor do
requerido da importância de R$ 9.685,40, conforme os cheques descritos a seguir, que foram devolvidos sem sem
fundos: R$ 3.112,50, Bradesco, ag. 1247, conta 007457, doc 000014, emissão 19/08/2015; R$ 2.826,90,
Bradesco, ag. 1247, conta 007457, doc 000004, emissão 08/07/2015: R$ 1.874,00, Bradesco, ag. 1247, conta
007457, doc 000008, emissão 02/12/2015; R$ 1.872,00, Bradesco, ag. 1247,conta 007457, doc 000012,
emissão 18/12/2015. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da quantia devida, bem como o pagamento
de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, hipótese em que ficará isento(a)
do pagamento de custas processuais ou ofereça embargos em igual prazo, sob pena de, decorrido o prazo, que
fluirá a partir do prazo deste edital, ser(em) constituído(s) em título executivo judicial. Será o presente edital
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de maio de 2019.

E DITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006454-48.2020.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Eduardo Tobias de Aguiar Moeller, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MANOEL RODRIGUES NEVES, Brasileiro, RG 05041480-10, CPF 487.895.34549, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Mercabenco Mercantil e Administradora de Bens e
Consórcios LTDA, alegando em síntese: o réu MANOEL aderiu ao Grupo de Consórcio Identificado pelo grupo nº
11000 (antigo SL10) adiministrado pela Autora MERCABENCO, sendo concedido-lhe o crédito mediante garantia por
alienação fiduciária. Por inadimplemento das obrigações consorciais, a Autora retomou a posse da propriedade do
bem dado em garantia e realizou a venda do bem, porém a venda não foi suficiente para quitar a dívida consorcial, restando
saldo devedor. 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,
pague a quantia especificada na inicial no valor de R$ 201.572,06, devidamente atualizada e efetue o pagamento de
honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos
termos do artigo 701 do CPC. O réu ficará isento do pagamento de custas processuais se cumprir efetuar o pagamento
no prazo supra. Caso não efetue o pagamento no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito
o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de novembro de 2020.
43ª Vara CÍvel, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1009658-71.2018.8.26.0011 O MM. Juiz de Direito da 43ª Vara CÍvel, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr. Miguel Ferrari Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Athos São Paulo Gestão e Serviços Ltda,
CNPJ/MF sob nº 12.731.195/0001-29, que Associação de Apoio à Criança Com Câncer - AACC, ajuizou
ação Monitória para determinar que a Ré apresente as Notas Fiscais no valor total de R$ 574.678,04. Estando
a ré em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 supra, pague o valor supra
devidamente corrigido e acrescido de honorários advocatícios de 5%, que o tornará isento das custas processu
ais ou, no mesmo prazo, apresente embargos, sob pena de constituir título executivo judicial, ficando advertido
de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADAMAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo -SP. J - 20 e 21/11
Citação. Prazo 20 dias. Proc.nº 1015930-59.2019.8.26.0007. O Dr. Antonio Marcelo Cunzolo Rimola, Juiz de
Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Itaquera, na forma da lei, etc. Faz saber a Maria Aparecida
Coelho, CPF 287.872.628-60 e a Dermivaldo dos Santos, CPF 042.333.378-00 que, Com-panhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Pau-lo - CDHU, lhes ajuizou ação de Reintegração/
Manutenção de Posse, objeti-vando a Rescisão de Contrato Cumulada com Reintegração de Posse do imóvel situado à Rua Manoel Alvares Pimentel, 1150, B:05AP:0513, Jd. Miriam, Conjunto Habitacional GuaianazesD, São Paulo-SP, CEP 08141-000, alegan-do que os réus descumpriram o contrato entabulado entre as
partes, caracteri-zando inadimplência financeira e ocupação irregular do imóvel. A autora reque-reu a rescisão
do contrato e a consequente reintegração de posse. Estando os réus em local ignorado, foi deferida a citação
por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. Em caso de revelia, será nomeado cu-rador especial. Será o edital,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, aos 12 de novembro de 2020.
20 e 21/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0008232-28.2019.8.26.0004 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Est ado de São Paulo, Dr(a). SidneyTadeu
Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) C Graf Comércio eAcabamentos Gráficos Ltda - EPP,
CNPJ 05.570.351/0001-51, na pessoa de seu representante legal, e Antonio Alves de Almeida, CPF
107.443.348-37 e Pedro Alves de Almeida, CPF 539.096.584-15 que nos autos do Cumprimento de Sentença,
requerido por Banco do Brasil S/A, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, intimados ficam para no prazo
de 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, efetuarem o pagamento da importância de R$ 164.336,54 (15/08/
2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (art. 523 e §§ do CPC). Ficando cientes ainda, que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua impugnação. Será o edital, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de novembro de 2020.
20 e 21/11
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0000045-95.2010.8.26.0020A MM. Juíza de
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Camila
Sani Pereira Quinzani, na forma da Lei, FAZ SABER a CARLOS ALBERTO DEBBIAGI, (CPF 127.698.76848) e CLAUDIA REGINA DE MONTE (CPF147.262.538-24),que BENEFICÊNCIA MÉDICA BRASILEIRA
S.A- HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUIZ ajuizou uma AÇÃO DECOBRANÇAPELO PROCEDIMENT O
COMUM, objetivando o recebimento da quantia de R$ 4.780,53 (dezembro/2019), representado pelo cheque
nº 000483, no valor de R$ 4.780,53,correspondente do Banco Banespa, emitido e não pago por insuficiência
de fundos, oriundo da nota fiscal de serviço nº 00075784, decorrente dos serviços médicos hospitalares
prestados a corré CLÁUDIA REGINA DELMONTE. Encontrando-se os réus 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, apresente resposta. Não sendo contestada a ação,
os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
20 e 21/11

Edição: 506

14 a 20 de novembro de 2020

Importados

Novo BMW 530e M Sport
chega ao Brasil
A BMW anuncia o lançamento do novo
BMW 530e M Sport, a versão plug-in híbrida
do sedã executivo esportivo de maior sucesso no mundo. Fabricado na Alemanha, o novo
Série 5 PHEV da BMW chega às concessionárias com preço de R$ 384.950.
O sedã, que é símbolo da mobilidade eletrificada dentro da gama Série 5, opera com
um motor elétrico e outro a combustão que
juntos entregam 292 cv de potência, além de
contar com função Xtraboost que entrega 40
cavalos adicionais à potência combinada,
mantendo essa potência máxima por dez segundos. Outra novidade embarcada neste lançamento é a tecnologia Digital Key, que transforma o iPhone do usuário em uma chave
digital para o automóvel. O novo BMW 530e
M Sport será o primeiro de uma série de veículos da fabricante alemã a contar com este
diferencial aqui no Brasil.
Depois de ser a primeira a integrar o iPod
aos veículos e pioneira em oferecer o Apple
CarPlay wireless, a BMW anunciou a introdução do Digital Key no BMW 530e M
Sport, tornando-se a primeira fabricante a
utilizar o iPhone como uma chave de carro totalmente digital. A BMW Digital Key
para iPhone permite que os clientes da
marca consigam abrir o carro apenas apertando o botão “iniciar” no aparelho celular. A configuração da chave digital pode
ser feita por intermédio do aplicativo BMW
Connected e o proprietário do carro também pode criar chaves virtuais e compartilhá-las via iMessage com até cinco pessoas, inclusive no Apple Watch. O sistema dispõe de configurações que permitem restringir a velocidade máxima, a potência do motor e o volume máximo do sistema multimídia
para usuários com chaves digitais compartilhadas. A tecnologia permite que além de
trancar e destrancar o automóvel, o cliente
possa também ligar o veículo por intermédio
do smartphone.
O novo BMW 530e M Sport é equipado
com dois propulsores que podem trabalhar
tanto em conjunto quanto de maneira individual, a critério do condutor. O motor movido
à gasolina é um exemplar quatro cilindros de

1.998 cm³, apto a entregar 184cv (entre 5.000
e 6.500 rpm) e 300Nm de torque, de 1.350 a
4.000 rpm. Associado ao motor elétrico de
última geração BMW eDrive, o conjunto entrega 292cv e torque combinado de 420Nm.
Com esta configuração, o sedã é capaz de
acelerar de 0 (zero) a 100 km/h em 5,9 s e
alcançar 235 km/h de velocidade máxima.
Ambos os motores direcionam sua força para
as rodas traseiras do veículo com a ajuda de
uma transmissão automática Steptronic, de
oito velocidades, com alavancas atrás do volante para trocas de marchas (shift-paddle).
Um recurso diferencial é o sistema XtraBoost, ativado por meio do modo Sport, que
libera 40 cavalos adicionais à potência combinada dos motores elétrico e a combustão,
mantendo essa potência máxima por dez segundos e entregando uma aceleração incrivelmente vigorosa, esportiva e precisa.
O novo BMW híbrido plug-in tem autonomia elétrica no ciclo WLTP de até 56 km,
10 km a mais do que na versão anterior. Uma
recarga completa no BMWi Wallbox dura
cerca de 3h15. Outro diferencial da BMW
é que na compra de um BMW 530e M
Sport, o cliente ganha o BMWi Wallbox
para instalar onde quiser. Por intermédio
de financiamento com a BMW Serviços Financeiros a instalação do equipamento é
gratuita*. Além disso, a BMW do Brasil
tem o objetivo de atingir a marca de 250
pontos de recarga disponíveis até o final
deste ano. Para acompanhar onde esses
equipamentos estão instalados, basta acessar o aplicativo BMW Connected.
Por estar posicionado sobre a transmissão,
o motor elétrico pode utilizar as mesmas relações de marcha, dispensando a necessidade de
um conversor de torque, contribuindo para a
redução do peso do conjunto motriz. A bateria
de alta voltagem, composta por células de íons
de lítio e com capacidade total de 9,2 kWh, foi
alocada sob o banco traseiro, o que favorece a
oferta de espaço não apenas para os ocupantes, mas também para o porta-malas, que possui piso totalmente plano e capacidade total de
410 litros.
A esportividade é garantida por meio do

Pacote M Sport, que traz freios a disco ventilados com ABS (com pinças na cor azul),
controles de estabilidade e tração, volante e
cintos de segurança, todos da linha M Sport,
e rodas de liga leve M Y Spoke de 19" envoltas por pneus 245x40 na frente e 275x35 atrás.
O novo Série 5 plug-in híbrido oferece
aos usuários alguns dos mais avançados sistemas de condução semiautônomos da BMW,
com destaque para o Driving Assistant Professional, sistema de condução semiautônoma que permite a direção inteligente em situações como congestionamentos, trânsito lento ou viagens longas. Outros recursos de direção autônoma são o Parking Assistant, que
mede os espaços para estacionar automaticamente por intermédio de câmeras e sensores, e realiza as manobras com máxima precisão, com economia de tempo e maior conforto ao condutor; e o BMW Live Cockpit
Professional que oferece ao usuário todas as
informações e monitoramento da condução
por intermédio de duas telas (display digital
de 12,3" e o iDrive de 10,25"), além de interfaces disponíveis e requisitos técnicos para
opções operacionais controle de voz.
O novo BMW 530e M Sport traz ainda o
BMW Intelligent Personal Assistant, sistema
capaz de executar inúmeras funções no
veículo ou explicar o funcionamento de
equipamentos por meio de ativação pela
frase “Olá, BMW” ou qualquer outra que
o usuário programe. Além disso, o sistema é capaz de aprender os hábitos do
motorista e adaptar suas funções.
Destaque também para o Apple CarPlay, que agora passa todas as informações para o seu Display Head Up. Além
disso, o Android Auto e Apple CarPlay
transferem as interfaces do iPhone e do
Android por meio de conexão sem fio.
Outros diferenciais são o sistema de carregamento para smartphones sem fio (por
indução) e os serviços disponíveis por intermédio do BMW ConnectedDrive, tais
como BMW Teleservices que notifica o
condutor sobre eventual necessidade de
serviço de manutenção baseado nas condições de uso; Chamada de Emergência

Inteligente; Serviços ConnectedDrive com
portal de notícias, clima e BMW apps (integração com smartphones Android e iOS
- iPhone e iPads); além de Concierge, serviço de suporte e informações para o cliente 24 horas por dia e sete dias por semana.
O design esportivo, moderno e arrojado do BMW 530e traz uma grade curva
com tiras verticais na cor azul e logotipos
eDrive na curva da janela em estilo Hofmeister e nos acabamentos sobre a soleira da porta. O conjunto óptico é composto
por um sistema avançado que integra faróis full-LED adaptativos, faróis de neblina em LED e assistente de farol alto.
Além disso, o sedã conta também com
proteção acústica para pedestre s, um dispositivo de segurança que gera um som artificialmente durante o uso do modo de condução elétrico até 30km/h para que outros usuários possam ouvir o veículo.
O look esportivo e arrojado do sedã também é fruto do teto solar panorâmico elétrico
em cristal e acabamento externo BMW Individual em High-Gloss Shadow Line. O clien-

Ford vai sortear um novo
Territory

A Ford iniciou uma promoção que vai
sortear um novo Territory para clientes que
cadastrarem o chassi do seu veículo no aplicativo FordPass, realizarem serviços nas
concessionárias ou adquirirem um veículo
0 km da marca. A promoção #ConfianoEscudo vai até o dia 31 de janeiro de 2021
e faz parte das ações da Ford como montadora oficial da CONMEBOL Libertadores.
Para concorrer, os clientes que já possuem ou que baixarem o aplicativo FordPass devem acessar o site para se cadastrar e ganhar um número da sorte.
Aqueles que realizarem serviços nas concessionárias ganham três números da sorte (exceto ações de recall) e quem comprar um carro Ford 0 km ganha cinco. O
total é limitado a 20 códigos por pessoa.
O sorteio será realizado no dia 8 de fevereiro de 2021. O regulamento pode ser consultado
no
site
www.fordpromocao.com.br, durante o período da promoção (certificado de autorização SECAP/ME nº 01.009947/2020).
Os clientes que desejam comprar ou fazer a manutenção do seu carro da Ford hoje

podem tanto ir diretamente às concessionárias, onde são atendidos com rígidos protocolos de higiene e segurança, ou usar os sistemas remotos Compre Sem Sair de Casa e

Serviço Sem Sair de Casa. Além disso, têm a
opção de fazer o agendamento de serviço
100% online por meio do aplicativo FordPass,
de modo rápido e descomplicado.

Truck

Novos modelos de ônibus
Mercedes-Benz
Com base no mote “Shaping the
Now&Next”, a Daimler apresentou em evento mundial online, lançamentos e novidades
tecnológicas ligados a caminhões e ônibus
Mercedes-Benz. As inovações para ônibus
acentuam a posição de liderança da marca
nesse segmento. Os avanços concentram-se
especialmente na compatibilidade ambiental,
segurança, economia e conforto. Como
exemplo, o novo ônibus articulado elétrico
eCitaro G com as revolucionárias baterias de estado sólido representa uma conquista pioneira na engenharia automotiva
no que se refere à tecnologia para ônibus
elétricos. Já o novo Intouro, para linhas
intermunicipais e outras aplicações, assegura mais versatilidade de uso e novos
padrões de eficiência quanto à economia
e segurança, com os seus sistemas de assistência inovadores.
Com o eCitaro G, a Mercedes-Benz
faz uma estreia mundial dupla: o lançamento do novo ônibus articulado elétrico e também das inovadoras baterias de estado sólido, item opcional para o modelo. Com
esse conceito, a Mercedes-Benz assume
a liderança tecnológica no segmento de
ônibus e na engenharia automotiva mundial.
Assim, a marca continua avançando
sistematicamente na eletrificação dos ônibus urbanos, que se destacam por zero
emissões. O novo eCitaro G de 18,13 me-

tros de comprimento é ideal para operações no tráfego intenso das cidades e em
rotas com grande um número de passageiros, ou seja, o veículo se apresenta
como um fator importante para a melhoria da mobilidade e da qualidade de vida
no transporte urbano.
Tanto o articulado eCitaro G quanto o
ônibus urbano convencional eCitaro atendem às demandas das empresas de transportes, que avançam de forma consistente no rumo da mobilidade elétrica. As baterias de série desses modelos oferecem
uma potência de até 150 kW.
Potentes e duráveis – as novas baterias de estado sólido do eCitaro
O novo eCitaro G é o primeiro ônibus
urbano do mundo de sua categoria que
pode ser equipado, opcionalmente, com
baterias de estado sólido. Elas possuem
alta densidade de energia – cerca de 25%
a mais do que a próxima geração das baterias tradicionais de lítio-íon e com uma capacidade de 441 kWh, asseguram autonomia
de até 220 quilômetros em condições favoráveis de velocidade, topografia e clima. No
inverno, com a função de aquecimento, a
autonomia é de 170 quilômetros.
Outra importante vantagem das baterias
de estado sólido é sua longa vida útil. Dessa
forma, o eCitaro e o eCitaro G, com essa tecnologia, recebem uma garantia de até dez
anos ou uma produção de energia de até 280

MWh por conjunto de baterias.
Com base no DNA da marca MercedesBenz, o novo Intouro oferece um nível de
segurança sem igual no seu segmento. Este
é o primeiro ônibus a apresentar, como item
opcional, o exclusivo Assistente Ativo de Frenagem 5 (Active Brake Assist – ABA 5), um
marco na evolução da segurança ativa em
veículos comerciais. Pela primeira vez, o ABA
5 opera com um sistema combinado de radares e câmeras, podendo executar automaticamente uma manobra de frenagem completa, até parar completamente o veículo, evitando assim, o impacto com um obstáculo
estático ou em movimento e também com
pedestres.
Outro item opcional de destaque entre as
novas tecnologias de segurança do Intouro é
o Assistente de Proteção Lateral (Side Guard
Assist), um sistema de assistência por radar que
identifica pedestres durante as curvas. Ele auxilia o motorista principalmente em áreas urbanas e oferece proteção aos usuários mais vulneráveis da via, como pedestres e ciclistas.
Com uma ampla versatilidade de uso,
novos padrões de eficiência ligados à economia e segurança e com sistemas de assistência inovadores, os ônibus Mercedes-Benz da
linha Intouro elevam ainda mais o nível de
qualidade no transporte de passageiros. Seu
portfólio oferece uma grande quantidade de
versões para operações intermunicipais, serviços de turismo, escolar e fretamento.

te BMW pode escolher ainda entre duas opções de cores sólidas (Branco Alpino e Branco Mineral), além de sete metálicas (Preto
Carbono, Preto Safira, Prata Glacier, Cinza
Sophisto, Azul Phytonic, Bluestone e Bernina Amber).
Por dentro, conforto e requinte dividem
o generoso espaço interno do Série 5, com
destaque para o sistema de som surround
Harman Kardon. Para a comodidade constam itens como ar-condicionado automático
digital com controle de duas zonas, ajuste de
lombar para motorista e passageiro dianteiro,
iluminação ambiente interno e bancos dianteiros esportivos com ajustes elétricos e memória.
Abertura e fechamento automático do
porta-malas, cortinas para vidros traseiros
com acionamento mecânico, seis airbags e
retrovisor interno com função anti-ofuscante
são outros atrativos. Destaque também para
o revestimento de teto BMW Individual em
Anthracite e para as quatro opções de revestimento em couro Dakota (Preto/Preto,
Preto com costura azul/Preto, Cognac/Preto
e Dakota Ivory White/Preto).

22º Prêmio
Imprensa
Automotiva 2020
A Associação Brasileira da Imprensa
Automotiva (Abiauto) é uma associação
sem fins lucrativos, composta por jornalistas dos meios de comunicação mais importantes do Brasil, englobando rádio, TV, jornal, internet e revistas do meio automotivo.
Há 22 anos a Abiauto realiza um dos
prêmios mais importantes da indústria automobilística - o Prêmio Imprensa Automotiva, o qual elege os melhores veículos comercializados no mercado brasileiro.
A diferença em relação a outros Prêmios realizados no Brasil, é que os jornalistas
da Abiauto elegem veículos em poucas categorias, e não distribuindo prêmios para que
todas as montadoras recebam o seu. Por

isso, se um veículo recebe o logo de premiação da Abiauto, o consumidor pode confiar. As categorias contempladas pelo Prêmio Imprensa Automotiva 2020 são: Carro
nacional até 1.2 litro; Carro nacional de 1.2
a 1.6 litro; Carro nacional acima de 1.6 litro;
Picapes; Carro Importado; SUV/Crossover
Importado; SUV/Crossover Nacional; Carro ABIAUT O – Troféu José Roberto Nasser; Moto ABIAUTO – Troféu José Roberto Nasser e Executivo Automotivo de 2020.
Confira a relação dos veículos finalistas, onde o nosso Editor Executivo João
Alberto Otazú faz parte do corpo de jurados da 22ª edição do Prêmio Imprensa Automotiva:

CARRO NACIONAL ATÉ 1,2 LITRO
Chevrolet Onix
Fiat Argo
Ford Ka
Hyundai HB20
Peugeot 208
Volkswagen Polo

SUV/CROSSOVER NACIONAL
Chery Tiggo 8
Chevrolet Tracker
Jeep Compass
Volkswagen Nivus

CARRO NACIONAL DE 1,2 A 1,6 LITRO
Chery Arrizo 6
Fiat Cronos
Honda Civic
Peugeot 208
Toyota Yaris
Volkswagen Virtus
CARRO NACIONAL ACIMA DE 1,6
LITRO
Fiat Cronos
Honda Civic
Mercedes Benz Classe C
Renault Sandero RS
Toyota Corolla
PICAPES
Chevrolet S10
Fiat Strada
Fiat Toro
Ford Ranger
Volkswagen Amarok V6
SUV/CROSSOVER IMPORTAD0
Ford Territory
Mercedes-Benz GLC

CARRO IMPORTADO
Chevrolet Camaro
Ford Mustang
Honda Accord
Toyota Prius
VW Golf -E
MELHOR CARRO 100% ELÉTRICO
Audi e-tron
Chevrolet Bolt
JAC iev 60
JAC Picape iev330
Nissan Leaf
Renault Zoe
MELHOR MOTOCICLETA
BMW G310 GS
HONDA CB 500X
HONDA CBR 650R
HONDA CB 650R NEO SPORTS CAFÉ
Honda CB 1000R
Honda X-ADV
KAWASAKI Z650
Yamaha MT 03
Triumph Tiger 900
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