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Especialistas alertam sobre saques
em cartões de crédito consignados
Especialistas que participaram na terça-feira (24) da palestra Crédito Consignado e o
Superendividamento, promovida
pela Secretaria Nacional do
Consumidor (Senacon), disseram que muitas pessoas estão
contraindo “dívidas impagáveis”
após serem mal esclarecidas
por instituições financeiras e usarem o cartão de crédito consignado para fazer saques.
Segundo os especialistas,
essas instituições não deixam
claro que as taxas de juros cobradas nos saques são bem altas do que as disponibilizadas no
empréstimo consignado. “Pesquisa feita com informações das
próprias empresas que ofere-

Bachelet pede investigação
independente da morte de João Alberto
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Clima Econômico da América Latina
tem ligeira melhora no 4º trimestre
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Hong Kong
fechará bares e
clubes
noturnos pela
terceira vez
Pela terceira vez neste
ano, Hong Kong fechará bares, clubes noturnos e outros
locais de entretenimento, informou na terça-feira (24) a
secretária da Saúde, Sophia
Chan, enquanto as autoridades correm para lidar com um
novo aumento de casos do
novo coronavírus.
As autoridades também
estão reabrindo um saguão de
tratamento de covid-19 temporário perto do aeroporto da cidade.
Na terça-feira Hong Kong
relatou 80 casos novos da doença, o que eleva o total acumulado desde o fim de janeiro a
5.782 infecções e 108 mortes.
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Previsão do Tempo

Quarta: Dia de sol
com algumas nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

30º C
17º C

Foto/Divulgação
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Vinte e um dias após um incêndio em uma subestação energética de Macapá deixar 13 das
16 cidades do Amapá sem ener-

gia elétrica, a empresa privada
concessionária do serviço público, Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE), conse-

Lei sobre Internet das
Coisas pode gerar
milhões de empregos
Com a aprovação, pelo Senado, do Projeto de Lei (PL) nº
6.549/2019, que cria isenção tributária para dispositivos e sistemas de comunicação máquina
a máquina, a expectativa é que a
implementação da Internet das
Coisas e da internet 5G gere mais
de 10 milhões de empregos, se-

gundo o Ministério das Comunicações.
“Além de impulsionar o uso
de novas tecnologias, tanto dentro de casa como no agro negócio, a Internet das Coisas vai também proporcionar a geração de
milhões de empregos em todo o
Brasil.
Página 4

Governo de São Paulo
autua parques por
aglomeração

guiu colocar em funcionamento
um segundo transformador, permitindo o restabelecimento do
fornecimento de luz. Página 4
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Esporte

Hipercompetitiva,
Stock Car vira do avesso em
Goiânia
Foi mais um final de semana imprevisível e no limite da
Stock Car em Goiânia, onde a
categoria realizou no sábado a
10ª e no domingo a 11ª etapa.
Com dois vencedores inéditos,
o que elevou para 13 o número
de pilotos a subir no topo do
pódio nas 17 largadas realizadas este ano, a categoria assistiu a uma reação dos times
equipados com o modelo Chevrolet Cruze, com a marca norte-americana ultrapassando no
ranking pela primeira vez a
Toyota, que utiliza o estreante
Corolla.
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Sem provas presenciais,
corridas virtuais são
alternativas em 2020/21
As indefinições sobre a realização de eventos presenciais em razão da pandemia do
Coronavírus, assim como a
previsão de uma possível segunda onda, começam a afetar as provas do próximo ano.
O primeiro exemplo foi a Meia
Maratona Internacional de
São Paulo, anteriormente marcada para o dia 28 de fevereiro
do ano que vem, que foi transferida para 20 de fevereiro de
2022, em uma edição especial

Kartismo: Disputas acirradas
na penúltima etapa da
AKSP alteram lideranças

Noite

Foto/ Emerson Santos

DÓLAR

Turismo
Compra: 5,31
Venda: 5,55

EURO
A Graduados da AKSP teve novo vencedor e novo líder

A cada etapa o campeonato
da Associação dos Kartistas de
São Paulo (AKSP) se mostra mais
surpreendente e competitivo,
sempre apresentando novos
vencedores e novos líderes. E
as provas da penúltima rodada,
realizada no último fim de semana, confirmaram estas expectativas. Os vencedores foram Alberto Otazú (Elite), Leonardo
Ferreira (Graduados), Luiz Gouvêa (Sênior) e André Alves
(Luiz). E faltando apenas uma
etapa para a definição dos campeões.
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que englobará as duas provas.
A Yescom, promotora do
evento e de outras importantes corridas de rua do calendário nacional, em razão dessas incertezas e da falta de previsão de data para a liberação
de uma vacina contra a doença, já estuda também transferir
as provas do primeiro quadrimestre de 2021. A definição
deverá acontecer nas próximas semanas.
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Sérgio Sette disputará a
temporada 7 da F-E com a
Dragon/Penske Autosport

Khodair largou da pole na Corrida 1, mas venceu a Corrida 2

Comercial
Compra: 5,40
Venda: 5,40

Compra: 6,40
Venda:
6,40

Hospital das Clínicas da USP
é reconhecido como o mais
bem equipado do país

Foto/Divulgação

O Parlamento Europeu apelou na terça-feira (24) aos Estados-membros da União Europeia (UE) para adotarem medidas a fim de tirar das ruas até
2030 todos os sem-teto, cujo
número aumentou 70% na última década para 700 mil.
Em resolução aprovada nesta terça-feira na sessão plenária
da assembleia europeia, que
ocorre em Bruxelas, na Bélgica, os eurodeputados destacam que “a habitação é um direito humano fundamental e
pedem ação mais robusta por
parte da Comissão Europeia e
dos Estados-membros para erradicar o problema dos sem-teto
até 2030”.
No texto, aprovado com 647
votos a favor, 13 contra e 32
abstenções, o Parlamento Europeu cita a situação precária
dos mais de 700 mil sem-teto na
Europa, número que aumentou
70% nos últimos dez anos.
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Amapá: fornecimento de
energia é restabelecido e
rodízio, suspenso

Foto/ Duda Bairros

Parlamento
Europeu quer
tirar 700 mil
sem-teto das
ruas até 2030

cem o produto cartão de crédito consignado mostra que as
pessoas utilizam o cartão consignado para fins de saque. Aí
está o grande vilão atualmente
para os consumidores no Brasil”, disse o defensor público
Homero Medeiros.
De acordo com Medeiros,
esse cartão não tem sido utilizado como meio de pagamento
puro e simples. “Passou a ser
utilizado como saque. Só que a
forma como as empresas, em
geral, têm agido tem causado
grande transtorno”, acrescentou
o defensor público, ao apontar
o que chama de “desvirtuamento” que tais cartões vêm sofrendo ao longo dos anos. Página 3

A equipe anglo americana
Dragon/Penske Autosport anunciou 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.
Página 6
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Governo de São Paulo autua
parques por aglomeração
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D I AS
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 MedalhaAnchieta (Câmara paulistana) e o Colar de Honra ao Mérito (Assembleia paulista).
Twitter @cesarnetoreal ... Email cesar@cesarneto.com
+
CÂMARA (SP)
A volta do agora ex-deputado federal Zé Olímpio (DEM ex-PFL)
pro Parlamento paulistano é a volta da igreja Mundial do Valdemiro
Santiago ao Parlamento paulistano. Já a não eleição do ex-deputado (ALESP) André Soares é a ausência da igreja Internacional do
RR Soares
+
PREFEITURA (SP)
A ex-prefeita (no PT) Erundina (vice do candidato Boulos PSOL) acusa a ex-prefeita (no PT) Marta de “traidora do PT”, pelo
apoio ao prefeito Covas (PSDB). Marta diz : “Não fui quem aceitou
ser ministra do Itamar Franco e depois foi pro PSB”
+
ASSEMBLEIA (SP)
Perguntinha da hora : o deputado estadual Arthur ‘Mamãe Falei’, que teve cerca de 10% dos votos válidos pra prefeitura de São
Paulo, tá liberando a galera pra votar no Covas (PSDB), anular o
voto, votar ‘em branco’, ou não comparecer ?
+
GOVERNO (SP)
Quando Doria (dono do PSDB que virou ‘liberal de centro’ e
agora ‘centro às esquerdas’) diz que ainda não é a hora de fazer
oposição ao Bolsonaro - por exemplo via guerra das vacinas contra Covid 19 - quer dizer que ‘a batata já tá assando’
+
CONGRESSO (BR)
Alguns deputados experientes comentam que se o Boulos tivesse sido candidato a deputado federal 2018 - possivelmente eleito com até mais que os cerca de meio milhão de votos - agora podia
estar sendo eleito prefeito de São Paulo
+
PRESIDÊNCIA (BR)
Tudo o que o Bolsonaro (querendo a fusão de pelo menos 2
partidos pra que se torne o seu) fizer daqui pra frente, será campanha à sua candidatura por reeleição 2022. Aliás, não só ele como
seus filhos na política, seus generais e seus eleitores
+
PARTIDOS
Mesmo perdendo a prefeitura de São Paulo, o Boulos vai estrelar o filme “Haddad 2018 (eleições Presidenciais) versão paulistana
2020”, porque o preposto do Lula (ainda dono do PT) foi ao 2º
turno contra Bolsonaro (então no PSL - ainda sem ...
+
POLÍTICOS
... filiação partidária). Em 2022, Boulos pode disputar o governo
de São Paulo, como - de novo - a Presidência da República, possivelmente contra Haddad (PT), Moro (?), Ciro (PDT) e Doria (PSDB
‘liberal de centro’), que tá se achando ‘esquerda’
+
JUSTIÇAS (BR)
Qualquer ‘pau’ que der no sistema de totalização - agora totalmente centralizado no TSE - dos votos neste 2º turno das eleições
municipais - especialmente pra prefeitura da cidade de São Paulo pode ser tudo pros que querem os votos impressos
+
H I ST Ó R IA S
O ex-Presidente Jânio Quadros - que voltou a ser prefeito de
São Paulo (1986 a 1988) - tratava os jornalistas com uma certa
distância. Em 1987, ele soltou uma pérola pra uma jovem jornalista
: “intimidade gera aborrecimentos e filhos. Com a senhora eu não
quero nenhuma das 2 coisas”

cesar@cesarneto.com
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Os parques Ibirapuera, administrado pela prefeitura municipal e o Villa-Lobos, pelo governo estadual, na capital paulista, foram autuados por aglomerações ocorridas no último
final de semana, após o feriado
do Dia da Consciência Negra,
na sexta-feira (20).
Segundo o secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean
Gorinchteyn, o serviço de vigilância sanitária, ligado à Secreta-

ria de estado da Saúde, continua
não só fazendo inspeções como
autuando, devido à pandemia do
novo coronavírus.
“No último fim de semana,
prolongado em razão do feriado de 20 de novembro, a média
de público foi de 26 mil pessoas. Em 2019, a média diária aos
fins de semana em novembro foi
de 28,6 mil pessoas”, disse o secretário.
A Secretaria Estadual da Saú-

de confirmou a autuação dos parques, mas disse que os autos são
sigilosos e que nem sempre resultam em multa. Os parques têm
10 dias para se manifestar e reforçar as medidas de segurança
sanitária.
A Secretaria Estadual de
Infraestrutura e Verde, responsável pelo Villa-Lobos,
disse que as equipes do parque têm utilizado megafones
para alertar os frequentadores

e que o parque está à disposição para colaborar com as ações
de saúde pública.
A Urbia Gestão de Parques,
responsável pelo Ibirapuera, disse que está cumprindo todos os
protocolos de saúde pública definidos pelo Plano São Paulo e
que segue à disposição das autoridades de saúde pública para
informações e esclarecimentos
que venham a ser necessários.
(Agência Brasil)

Escolas criam aplicativos que
auxiliam saúde mental e
incentivam coleta de lixo
As Escolas Estaduais Professora Adelaide Maria de Barros, em Mogi das Cruzes, e
Professor Sebastião de Oliveira Rocha, em São Carlos, desenvolveram aplicativos que
colaboram com a melhoria da
qualidade de vida e do meio
ambiente. Ambos foram premiados com o primeiro e segundo lugares no hackathon do
Movimento Inova, promovido
pela Secretaria da Educação,
que visa incentivar e valorizar
a utilização de tecnologia em
sala de aula.
Os alunos e professores da
EE Professora Adelaide Maria
de Barros, em Mogi das Cruzes, criaram o aplicativo “Mente Saudável”, que tem o objetivo de auxiliar alunos e professores na busca de atendimento
para a saúde mental. Já a Escola Estadual Professor Sebas-

tião de Oliveira Rocha criou o
aplicativo “Juntos acabaremos
com o desperdício” que conecta as escolas da Diretoria de
Ensino de São Carlos com as
empresas que compram itens
recicláveis.
Deide Wander, professor
orientador do projeto “Mente
Saudável”, explica que a ideia
surgiu durante uma live com os
líderes de turma. “Os alunos
disseram que estavam se sentindo meio tristes durante esse
período de isolamento e alguns
professores também compartilharam o que estavam sentindo”, afirma Wander.
Pensando em algo para poder ajudar a escola a detectar
os níveis de sofrimento de uma
forma mais rápida, a equipe desenvolveu o aplicativo.
Para o desenvolvimento, os
alunos, juntamente com os pro-

fessores Deide Wander e Fabiano Souza elab o r a r a m u m
questionário de 32 perguntas baseadas no currículo
do Conviva SP e estudos da
Escola SaudávelMente, de
Portugal. As respostas resultam em três níveis: estável, alerta e atenção. Dependendo do nível que o aluno
tira, é recomendado o atendimento em saúde mental na
unidade mais próxima de
sua localização, que é fornecida ao aplicativo após
autorização.
A escola também realizou
uma parceria com a Universidade de Mogi das Cruzes para
atendimento de alunos e professores. O aplicativo foi vencedor no hackathon do Inova
Educação 2020, que ocorreu
em outubro. A intenção é que
seja disponibilizado para toda a

rede após finalizado.
A Escola Estadual Professor
Sebastião de Oliveira Rocha, localizada em São Carlos, criou
um aplicativo “Juntos acabaremos com o desperdício”.
O objetivo é o de unir as escolas da Diretoria de Ensino
com as empresas que compram
reciclados. O valor arrecadado
com a venda do material será
revertido para o Grêmio Estudantil, comissões de formatura para 3º e 9º ano do Ensino
Fundamental e para a Associação de Pais e Mestres da escola. Se cada aluno levar uma
garrafa pet por dia, o acumulado no fim do mês será de 56
reais.
O aplicativo foi desenvolvido pelas alunas Letícia Carrera
Fonseca, Victoria Heloisa O. Silveira, Hayssa Luisi da Silva, Bianca Santos da Silva.

Rodovias paulistas registraram mais
de 28,7 mil acidentes em 2019
De cada dez acidentes com
mortes ocorridos em 2019 nas
rodovias que compõem o Sistema Anhanguera-Bandeirantes,
quatro envolvem motociclistas.
De acordo com a concessionária
CCR AutoBan, as motocicletas
representam apenas 2,5% do total de veículos que circulam pe-

las autopistas do complexo.
A Rodovia Anhanguera liga
a capital paulista ao norte do estado. A Rodovia Bandeirantes,
por sua vez, conecta a capital a
importantes municípios de São
Paulo, como Campinas.
Segundo o gestor de Atendimento da CCR AutoBan, Fabia-

no Adami, a concessionária procura organizar campanhas para
orientar os motociclistas sobre
segurança no trânsito. Uma das
instruções de prevenção de acidentes é evitar trafegar pelos corredores que se formam entre os
automóveis.
De acordo com levantamen-

to do InfosigaSP, banco de dados
que reúne informações da Polícia
Civil, da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal, no ano
passado, as rodovias paulistas
concentraram 20,1% dos acidentes com vítimas. No total, em 2019,
ocorreram mais de 28,7 mil acidentes. (Agência Brasil)

Hospital das Clínicas da USP é reconhecido
como o mais bem equipado do país
A equipe Global Health Intelligence mais uma vez classificou
o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP)
como um dos hospitais mais bem
equipados do Brasil e da Améri-

ca Latina.
O Certificado de Reconhecimento foi entregue eletronicamente no dia 15 deste mês, diretamente de Miami, na Flórida
(EUA). O HC ocupa o 1º lugar no
índice do HospiRank 2020 pela

organização.
“Ser um dos hospitais mais
bem equipados é uma clara indicação do compromisso da
Instituição em fornecer o melhor atendimento possível aos
seus pacientes, algo que tem

sido mais crítico do que nunca nestes tempos”, afirma a
equipe Global Health Intelligence em correspondência direcionada à Superintendência
do Hospital das Clínicas da
FMUSP.

Iamspe abre inscrições para Programa de
Residência Médica com início em 2021
O Iamspe está com inscrições abertas para os programas
de Residência Médica que começam em 2021. O prazo para
os interessados se inscreverem
vai até 26 de novembro.
São 248 vagas para o Programa de Residência do Iamspe que se destinam às áreas de
atuação, especialidades com

pré-requisito e áreas básica e
acesso direto.
A taxa de inscrição é de R$
294 e os candidatos devem se
inscrever no site do Instituto
Quadrix.
Mais detalhes sobre o concurso, inclusive condições para
pedir a redução no valor da taxa
de inscrição, podem ser acessa-

dos no edital publicado no site
do Iamspe.
Para acessar o edital é preciso procurar o ícone Faça
Parte do Iamspe na barra de
rolagem do site do Iamspe e,
em seguida, clicar em Concursos e, depois selecionar Residência Médica/Aprimoramento.

As provas da primeira
fase estão previstas para o
dia 12 de dezembro e serão
realizadas na cidade de São
Paulo.
A partir do dia 9 de dezembro, o candidato pode conferir
o local da prova na “área do
candidato” do site do Instituto Quadrix.

Secretaria de Turismo vai mapear
os destinos LGBT de São Paulo
Em 2021 a Secretaria de Turismo (Setur SP) vai mapear os
destinos LGBT friendly do Estado. A ação marcará os 20 anos
Lei Estadual nº 10.948, que pune
administrativamente a discriminação por orientação sexual ou
identidade de gênero. Participarão também a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de
São Paulo e a Câmara de Comér-

cio e Turismo LGBT do Brasil —
a Setur SP e a Câmara assinaram
um protocolo de intenções em
2019.
Promulgada em 2001, a Lei nº
10.948 é um marco do pioneirismo de São Paulo na criação de
políticas públicas de enfrentamento da LBGTfobia. Em 2009 o
Estado criou a Coordenação de
Políticas para a Diversidade Se-

xual (CPDS).
Com o mapeamento, a Secretaria de Turismo irá criar material promocional, como roteiros,
folhetos e website, além de fazer
a divulgação em eventos nacionais e internacionais. Segundo
a Organização Mundial de Turismo, o público LBGT faz anualmente 150 milhões de viagens
internacionais (10% do total),

movimentando US$ 180 bilhões
(15% do faturamento do setor).
O Brasil, segundo pesquisa
da Out Leadership, associação
internacional de empresas que
desenvolve iniciativas para o
público gay, é o segundo maior
mercado para esse segmento,
com faturamento de US$ 26,8
bilhões, atrás do líder Estados
Unidos, com US$ 63,1 bilhões.

Lembre sempre de lavar as mãos
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Especialistas alertam sobre saques
em cartões de crédito consignados
Especialistas que participaram na terça-feira (24) da palestra Crédito Consignado e o Superendividamento, promovida
pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), disseram que
muitas pessoas estão contraindo “dívidas impagáveis” após
serem mal esclarecidas por instituições financeiras e usarem o
cartão de crédito consignado
para fazer saques.
Segundo os especialistas,
essas instituições não deixam
claro que as taxas de juros cobradas nos saques são bem altas
do que as disponibilizadas no
empréstimo consignado. “Pesquisa feita com informações das
próprias empresas que oferecem o produto cartão de crédito consignado mostra que as
pessoas utilizam o cartão consignado para fins de saque. Aí
está o grande vilão atualmente

para os consumidores no Brasil”, disse o defensor público
Homero Medeiros.
De acordo com Medeiros,
esse cartão não tem sido utilizado como meio de pagamento puro
e simples. “Passou a ser utilizado como saque. Só que a forma
como as empresas, em geral, têm
agido tem causado grande transtorno”, acrescentou o defensor
público, ao apontar o que chama
de “desvirtuamento” que tais
cartões vêm sofrendo ao longo
dos anos.
“O que era para ser um simples pagamento acabou sendo
um substitutivo do crédito consignado”, acrescentou Medeiros, em meio a críticas a empresas que têm se profissionalizado cada vez mais em oferecer
esse tipo de crédito. “Elas diuturnamente ligam e assediam os
consumidores, no oferecimen-

to do cartão e, já com o oferecimento do cartão, oferecem o saque.”
Segundo Medeiros, normalmente essas empresas buscam
contratos com pessoas idosas,
ou em situação de vulnerabilidade econômica, em especial servidores públicos ou beneficiários do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que já estão com a
margem de empréstimo consignado estourada. “Então essas empresas utilizam aquela tentação,
porque a pessoa está precisando
de crédito. Ela trabalha com essa
situação concreta, para forçar a
aceitação do saque.”
“Naquela ligação inicial, além
da oferta excessiva, o operador
não esclarece de forma adequada e clara a regra de funcionamento do cartão de crédito consignado. Então aquele consumidor é tentado e induzido a acre-

ditar que está recebendo um crédito como se fosse um empréstimo, com pagamento em forma de
prestação mensal e sucessiva, e
com prazo certo para quitação.
Ele é, a todo tempo, induzido a
acreditar nisso. E nunca se preocupa com o faturamento mensal,
e em como funciona o cartão de
crédito tradicional, com pagamento mínimo e pagamento da fatura
mensal”, acrescentou ao classificar esse esquema como “a grande abusividade praticada atualmente pelas instituições financeiras”.
O defensor público criticou
também a falta de esclarecimentos de que, caso esses valores
não sejam pagos em sua integralidade, podem resultar na incidência de encargos do crédito rotativo, aumentando o risco de a dívida virar uma “bola de neve”.
(Agencia Brasil)

Guedes anuncia acordo para
votação da Lei de Falências
O projeto da nova Lei de Recuperação Judicial e Falência irá
à votação no Senado nesta
quarta-feira (25), depois de um
acordo anunciado pelo ministro
da Economia, Paulo Guedes. Ele
reuniu-se com o relator da proposta, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para dar aval ao
acerto.
A proposta manterá o texto
aprovado pelos deputados, com
eventuais mudanças sendo feitas por emenda de redação, que
não alteram o mérito do projeto e
evitam o retorno do texto à Câmara. Um artigo será reescrito
para autorizar expressamente a
inclusão dos produtores rurais
como aptos a requerer recuperação judicial.

O acordo também prevê vetos a alguns pontos, como o que
amplia o poder da Receita Federal nos processos de recuperação judicial. Segundo Pacheco,
o texto aprovado pela Câmara
autoriza que o Fisco transforme
uma recuperação judicial em falência caso a empresa deixe de
pagar parcelamentos tributários,
como o Refis.
Segundo o ministro Paulo
Guedes, a aprovação da nova lei
ajudará a recuperação de empresas afetadas pela pandemia de
covid-19. “Nós vamos ter sucesso em transformar essa recuperação cíclica, que hoje é baseada
no consumo, numa retomada do
crescimento sustentável com
base em investimentos”, afirmou

Guedes. “O Congresso é reformista. O Legislativo avança, apesar da pandemia.”
O senador Rodrigo Pacheco
(DEM-MG) afirmou que o acordo teve como principal objetivo
permitir a sanção rápida da lei e
evitar o retorno à Câmara dos
Deputados, caso os senadores
modificassem a proposta. De
acordo com ele, os deputados
ouviram diversos setores e apararam as arestas antes de enviarem o texto ao Senado.
“O que tenho buscado como
relator no Senado é tentar manter o texto da Câmara com emendas de redação e com eventuais
compromissos de vetos sobre
alguns pontos para aprovarmos,
nesta quarta-feira, sem a neces-

sidade de retorno à Câmara”, explicou Pacheco.
Ao anunciarem o acordo,
Guedes e Pacheco estavam acompanhados do ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo
Ramos, e do líder do Governo no
Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). O encontro ocorreu no prédio do Ministério da
Economia.
A nova lei prevê medidas
como a facilitação de tomada de
empréstimos por empresas em
recuperação judicial, estímulos
para negociações com credores
fora da Justiça, descontos e prazos maiores para o parcelamento
de débitos com a União e mais
agilidade na decretação de falências. (Agencia Brasil)

Clima Econômico da América
Latina tem ligeira melhora
no 4º trimestre
O Indicador de Clima Econômico (ICE) da América Latina registrou ligeira melhora ao passar
de 43,2 pontos negativos para
39,3 pontos negativos do terceiro para o quarto trimestre deste
ano. Apesar da evolução de 3,9
pontos, o indicador continua na
zona desfavorável do ciclo econômico.
O ICE, divulgado na terçafeira (24) pela Fundação Getulio
Vargas (FGV), é calculado com
base na média geométrica entre
o Indicador da Situação Atual
(ISA) e o Indicador de Expectativas (IE).
A melhora do ICE foi influenciada principalmente pela melhora do ISA, que subiu 4,4 pontos
no quarto trimestre em relação ao
trimestre anterior, passando de 98
pontos negativos para 93,6 pontos negativos, “um resultado ainda extremamente ruim”, segundo
a FGV. Já o IE passou de 41,1 pontos positivos para 42,8 pontos
positivos, uma alta de 1,7 ponto.
Na sondagem anterior, a FGV
destacou que a melhora do clima
econômico do segundo para o
terceiro trimestre era explicada
pela reversão nas expectativas
que passaram de pessimistas
para otimistas, enquanto a avaliação da situação atual continuava piorando.
“A crise teria chegado ao seu
pior momento com a possibilidade de a região entrar numa fase
de recuperação a partir do terceiro trimestre. A sondagem do quarto trimestre confirma esse cenário, ao registrar uma melhora dos
dois indicadores: ISA e IE. No
entanto, ambos avançaram relativamente pouco e o ISA continua na zona desfavorável do ciclo”, informa a FGV.

Houve avanço do ICE em todos os países, exceto na Argentina e no Brasil. Apesar disso, os
indicadores de todos os países
analisados continuam em níveis
desfavoráveis. Na Argentina, o
ICE recuou 13,5 pontos, para 41
pontos negativos no quarto trimestre.
No Brasil, a piora foi pequena, e o ICE passou de 32 pontos
negativos para 32,8 pontos negativos do terceiro para o quarto
trimestre. O país com o melhor ICE
é o Paraguai (14,8 pontos negativos), seguido do Uruguai (21,4
pontos negativos) e da Colômbia (28,5 pontos negativos).
De acordo com a FGV, seguindo a mesma tendência observada no ICE, o ISA continua em
patamar considerado desfavorável em todos os países analisados desde o segundo trimestre
do ano. Quatro países registraram alta do ISA no quarto trimestre (Brasil, Chile, Paraguai e Peru),
sendo que o maior ganho foi no
Paraguai, onde o indicador aumentou 14,3 pontos, ao passar
para 85,7 pontos negativos no
quarto trimestre.
Equador e México mantiveram o indicador no nível mínimo
de 100 pontos negativos nos terceiro e quarto trimestres. Na Argentina, Bolívia, Colômbia e Uruguai, houve queda do ISA. Além
do Paraguai, apenas o Brasil apresenta um ISA entre 80 e 90 pontos negativos, todos os outros
países têm ISA entre 90 e 100
pontos negativos. Na avaliação
sobre o quadro atual, os especialistas em geral consideram a situação muito desfavorável nos
países.
Os indicadores de expectativas da região, por sua vez, estão

em patamar favorável em todos
os países no quarto trimestre de
2020. Os destaques desta edição
foram Bolívia, Equador e México, que apresentaram IE negativo no terceiro trimestre e passaram para a zona positiva. Além
desses três países, todos os outros registram aumento no IE. As
exceções são: Argentina (queda
de 39,4 pontos), Brasil (queda de
35,7 pontos), e Chile (queda de
10 pontos).
Em todos os países, a projeção é de queda do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020, sendo a
maior na Argentina (22%) e a
menor no Paraguai (1,9%). Este
ano, quando comparados os resultados da sondagem coletados
no terceiro e no quarto trimestres,
todos os outros países revisaram
para baixo as suas previsões, exceto Brasil e Chile.
No Brasil, a previsão era de
uma queda de 6,5% e passou para
5,5%; no Chile era de 7,3% e passou para 6,1%. “Lembramos que
Brasil e Chile estão entre os países que melhoraram a avaliação
da situação atual”, diz a FGV.
Para 2021, todos projetam
aumento do PIB, exceto o Equador. Para o Brasil, a projeção de
crescimento do PIB é de 3,2%.
Segundo a FGV, há um relativo otimismo para o crescimento
de 2021, que está associado às
expectativas favoráveis em todos
os países. Porém, o efeito da crise
sobre o PIB dos países ainda não
terá sido totalmente mitigado.
A Sondagem da América Latina indaga no segundo e no quarto trimestre quais são os principais problemas que o país enfrenta em relação ao seu crescimento. Percentuais acima de 50% são
identificados como questões re-

levantes. No quarto trimestre, em
ordem decrescente de importância, com base na média ponderada das respostas dos especialistas da região, os principais resultados são: falta de inovação
(90,7), infraestrutura inadequada
(89,3), corrupção (88,3), aumento
das desigualdades de renda
(85,6) e demanda insuficiente
(80,9). Dos 15 problemas citados,
dez são considerados relevantes.
No Brasil, com resultados
abaixo de 50 pontos estão apenas falta de capital, gerenciamento da dívida, e atuação do Banco
Central. Todos os outros registram uma pontuação acima de 50
pontos e alguns pioraram na comparação entre o segundo e o
quarto trimestre. As maiores diferenças estão na corrupção (aumento de 21,5 pontos) e falta de
inovação (26,6 pontos).
O programa de auxílio emergencial ajudou a reduzir a pontuação na desigualdade de renda (10,5 pontos) e demanda insuficiente (-17,2 pontos). A pontuação
da instabilidade política também
recuou de 81 pontos para 60 pontos.
A Sondagem Econômica da
América Latina é uma pesquisa
trimestral destinada a acompanhar e antecipar tendências econômicas da região. O estudo é
feito com base em informações
prestadas por especialistas econômicos, com a aplicação simultânea da mesma metodologia nos
países da região: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica,
Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México,
Nicarágua, Panamá, Paraguai,
Peru, República Dominicana,
Uruguai e Venezuela. (Agencia
Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Parlamento Europeu quer tirar
700 mil sem-teto das ruas até
2030
O Parlamento Europeu apelou na terça-feira (24) aos Estadosmembros da União Europeia (UE) para adotarem medidas a fim de
tirar das ruas até 2030 todos os sem-teto, cujo número aumentou
70% na última década para 700 mil.
Em resolução aprovada nesta terça-feira na sessão plenária da
assembleia europeia, que ocorre em Bruxelas, na Bélgica, os eurodeputados destacam que “a habitação é um direito humano fundamental e pedem ação mais robusta por parte da Comissão Europeia
e dos Estados-membros para erradicar o problema dos sem-teto
até 2030”.
No texto, aprovado com 647 votos a favor, 13 contra e 32 abstenções, o Parlamento Europeu cita a situação precária dos mais
de 700 mil sem-teto na Europa, número que aumentou 70% nos
últimos dez anos.
Os eurodeputados sugerem várias medidas a serem adotadas
pelos países da UE para atingir esse objetivo, entre elas assumir a
responsabilidade de enfrentar o problema e trabalhar na prevenção e intervenção precoce e apostar na descriminalização da situação de sem-teto, na garantia de acesso igual aos serviços públicos (cuidados de saúde, educação e serviços sociais) e ainda no
apoio à integração no mercado de trabalho.
“Os Estados-membros devem também adotar o princípio de `Habitação Primeiro`, que ajuda a reduzir significativamente o número de
sem-teto por meio da introdução de planos de ação e abordagens
inovadoras baseadas no conceito de um lar enquanto direito humano
fundamental”, dizem os parlamentares no documento.
Além disso, para acabar com o problema dos sem-teto, a Comissão Europeia deverá apoiar os Estados-membros, melhorar o
monitoramento, manter as contribuições financeiras e apresentar
um quadro europeu de estratégias nacionais para essa população”, acrescentam.
A assembleia europeia quer ainda que sejam alocadas verbas do
novo Quadro Financeiro Plurianual (2021-2027) e do Mecanismo de
Recuperação e Resiliência para melhorar as oportunidades de trabalho
e a integração social dos agregados familiares sem emprego.
O texto aprovado tem por base petições que chegaram à comissão parlamentar encarregada dessas iniciativas de cidadania
sobre o “aumento do número de pessoas sem abrigo da UE”, apelando à adoção de medidas.
Em meio à severa crise na Europa gerada pela pandemia de
covid-19, alguns relatórios admitem que essa perda de rendimentos possa levar a um incremento no número de sem-teto. (Agencia
Brasil)

Hong Kong fechará bares e
clubes noturnos pela 3ª vez
Pela terceira vez neste ano, Hong Kong fechará bares, clubes
noturnos e outros locais de entretenimento, informou na terçafeira (24) a secretária da Saúde, Sophia Chan, enquanto as autoridades correm para lidar com um novo aumento de casos do novo
coronavírus.
As autoridades também estão reabrindo um saguão de tratamento de covid-19 temporário perto do aeroporto da cidade.
Na terça-feira Hong Kong relatou 80 casos novos da doença, o
que eleva o total acumulado desde o fim de janeiro a 5.782 infecções e 108 mortes.
Até o momento, o polo financeiro controlado pela China conseguiu
evitar um surto generalizado da covid-19, como os vistos em muitas
cidades grandes do mundo - na média diária, os números foram de 1
dígito ou 2 dígitos baixos nas semanas anteriores ao pico.
Mais de 180 dos casos mais recentes estão ligados a danceterias. “Há diversas cadeias de transmissão na comunidade”, disse
Sophia Chan, em entrevista coletiva. “Precisamos endurecer todas
as medidas de distanciamento social, porque a pandemia é grave.”
Bares e clubes noturnos, além de locais como casas de karaokê
e danceterias, serão fechados inicialmente por sete dias, ao menos
até 3 de dezembro.
Tais estabelecimentos foram fechados por várias semanas em
abril e novamente entre meados de julho e meados de setembro.
Em seguida, as restrições voltaram a ser afrouxadas gradualmente.
(Agencia Brasil)

Resgates no Tesouro Direto
superam investimentos em
R$ 471,9 milhões
Os investimentos em títulos
do Tesouro Direto chegaram a R$
1,53 bilhão em outubro, enquanto
os resgates somaram R$ 2,01 bilhões. Com isso, o resultado líquido ficou negativo em R$ 471,9 milhões. Os dados foram divulgados
na terça-feira (24), em Brasília, pela
Secretaria do Tesouro Nacional.
As aplicações de até R$ 1 mil
representaram 68,56% das operações de investimento no mês. O
valor médio por operação foi de
R$ 4.739,47.
Os títulos mais demandados
pelos investidores foram os indexados à inflação (Tesouro IPCA+
e Tesouro IPCA+ com juros semestrais) que somaram, em vendas, R$ 543,67 milhões e corresponderam a 35,38% do total.
Os títulos indexados à taxa Selic (Tesouro Selic) totalizaram R$
519,15 milhões, representando
33,79% das vendas, enquanto os
prefixados (Tesouro Prefixado e
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais) atingiram R$ 473,65 milhões em vendas, ou 30,83% do
total.
Em relação aos resgates antecipados, predominaram os títulos
indexados à taxa Selic, que significaram R$ 1,31 bilhão (65,56%).
Os títulos remunerados por índices de preços (Tesouro IPCA+,
Tesouro IPCA+ com Juros Semes-

trais e Tesouro IGPM+ com Juros
Semestrais) totalizaram R$ 441,90
milhões (22,01%), os prefixados,
R$ 249,56 milhões (12,43%).
Quanto ao prazo, a maior parcela de vendas se concentrou nos
títulos com vencimento entre um
e cinco anos, que alcançaram
42,88% do total. As aplicações em
títulos com vencimento acima de
dez anos representaram 25,18%,
enquanto os títulos com vencimento de cinco a dez anos corresponderam a 31,94% do total.
O estoque do Tesouro Direto
cresceu 0,06% em outubro na
comparação com setembro, indo
para R$ 61,53 bilhões. Os títulos
remunerados por índices de preços, somaram R$ 30,48 bilhões, ou
49,54% do total. Na sequência,
vêm os indexados à taxa Selic (R$
18,67 bilhões; 30,35%), e os prefixados (R$ 12,37 bilhões, 20,11%
do total).
O número de investidores cadastrados no programa cresceu
3,27% na comparação com setembro de 2020, atingindo 8.660.306
pessoas. O total de investidores
ativos no Tesouro Direto, isto é,
aqueles que atualmente estão
com saldo em aplicações no programa, foi de 1.358.668 pessoas,
representando uma queda de 941
investidores no mês.(Agencia
Brasil)
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Amapá: fornecimento de energia é
restabelecido e rodízio, suspenso
Mulheres são maioria
no eleitorado de
cidades que terão
segundo turno
As mulheres são maioria
entre os mais de 38 milhões
de eleitores aptos a votar nos
57 municípios em que haverá
segundo turno para escolha de
novos prefeitos, no próximo
domingo (29). Juntas, elas somam quase 54% desses eleitores. O retrato dos eleitores
consta das estatísticas eleitorais disponíveis no Portal do
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE).
Ainda segundo a corte eleitoral, Maceió é a cidade com
maior número de eleitoras
(55,46%). Já Joinville, em Santa Catarina, é o município com
mais eleitores homens
(48,08%).
Segundo o perfil do eleitorado nas cidades com segundo turno, a maioria dos eleitores completou o ensino médio (32,05%). O município com
maior número de eleitores com
esse grau de instrução é São
Luís (42,78%). A capital do Espírito Santo, Vitória, tem o maior número de eleitores com ní-

vel superior completo (31%).
Capitais
Entre os municípios que terão segunda rodada de votação para definir o vencedor da
eleição para prefeito no segundo turno, 18 são capitais, das
quais sete estão na Região Nordeste: Maceió, Fortaleza, São
Luís, João Pessoa, Recife, Teresina e Aracaju. Na sequência, com prefeituras ainda definição nas capitais estão capitais da Região Norte: Rio Branco, Manaus, Belém, Porto Velho e Boa Vista.
No Sudeste, eleitores de
Vitória, do Rio de Janeiro e de
São Paulo também terão de
comparecer às urnas no próximo dia 29. No Centro-Oeste, haverá segundo turno nas
capitais de Mato Grosso e de
Goiás, Cuiabá e Goiânia, respectivamente. Na Região Sul,
somente a capital gaúcha,
Porto Alegre, terá segundo
turno eleitoral. (Agencia Brasil)

Lei sobre Internet das
Coisas pode gerar
milhões de empregos
Com a aprovação, pelo Senado, do Projeto de Lei (PL) nº
6.549/2019, que cria isenção tributária para dispositivos e sistemas de comunicação máquina a
máquina, a expectativa é que a
implementação da Internet das
Coisas e da internet 5G gere mais
de 10 milhões de empregos, segundo o Ministério das Comunicações.
“Além de impulsionar o uso
de novas tecnologias, tanto dentro de casa como no agro negócio, a Internet das Coisas vai também proporcionar a geração de
milhões de empregos em todo o
Brasil. Mais um passo assertivo
para contribuir com retomada da
economia em 2021”, disse o ministro das Comunicações, Fábio
Faria.
O texto segue agora para sanção presidencial.
Na prática, o PL viabiliza a
implementação da chamada Inter-

net das Coisas - nome dado à integração de equipamentos e máquinas que se comunicam entre
si para gerar experiências automatizadas. Essa automação pode
ser em larga escala, como carros
autônomos ou indústrias robotizadas, ou em pequena escala,
como eletrodomésticos inteligentes e relógios de pulso com sensores corporais, chamados de
smartwatches.
Segundo o texto aprovado,
dispositivos com conectividade
5G serão desonerados a partir de
janeiro de 2021 durante 5 anos.
Os seguintes tributos serão dispensados: Contribuição para o
Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP), Contribuição para o
Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica Nacional (Condecine), Taxa de Fiscalização da
Instalação (TFI) e de Fiscalização
do Funcionamento (TFF).
(Agencia Brasil)
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Vinte e um dias após um incêndio em uma subestação energética de Macapá deixar 13 das
16 cidades do Amapá sem energia elétrica, a empresa privada
concessionária do serviço público, Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE), conseguiu colocar em funcionamento
um segundo transformador, permitindo o restabelecimento do
fornecimento de luz.
Com a restauração da carga
de energia de que o sistema necessita para funcionar plenamente, a estatal amapaense responsável pela distribuição da energia elétrica, a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), anunciou o encerramento do rodízio
imposto pelo incêndio na subes-

tação pertencente a LMTE.
“A normalização do serviço
ocorreu após a entrada em funcionamento do segundo transformador, esta madrugada”, informa
a CEA, em nota. “Com isto, o fornecimento foi garantido em 100%
para atender os 13 municípios que
foram afetados com o acidente na
subestação de Macapá, no dia 3
de novembro […] e o rodízio do
fornecimento de energia foi oficialmente encerrado”, acrescenta a
companhia.
Outro transformador da subestação Macapá já vinha operando desde a madrugada do dia
7. Além disso, no último sábado
(21), duas usinas termelétricas
(UTEs Santana II e Santa Rita),
operadas pela estatal Centrais

Elétricas do Norte do Brasil (Eletronorte), foram acionadas a fim
de reforçar o suprimento energético para o estado.
Segundo o Ministério de Minas e Energia, o segundo transformador da subestação Macapá foi energizado por volta das
3h30 de hoje (24), possibilitando
que o fornecimento de energia
elétrica fosse restabelecido. “O
sistema elétrico do Amapá conta,
atualmente, com o suprimento a
partir de dois transformadores na
subestação (que conecta o estado ao Sistema Interligado Nacional), da geração da usina hidrelétrica Coaracy Nunes e da geração térmica local instalada nesta
semana”, assinala a pasta, também em nota.

O transformador que começou a funcionar na madrugada de
terça-feira, foi transportado do
município de Laranjal do Jari, na
região sul do Amapá, a bordo de
uma balsa, e chegou à capital no
fim da noite do último dia 17. Só
o transporte pelo rio demorou
cerca de 30 horas.
De acordo com o Ministério
de Minas e Energia, outras medidas conjuntas já estão sendo
adotadas pelas diversas organizações do setor para “aumentar a
confiabilidade” do fornecimento
de energia elétrica para a população. Além disso, as razões do incêndio do dia 3, bem como de um
segundo blecaute, registrado no
último dia 17, estão sendo apuradas. (Agencia Brasil)

Bachelet pede investigação
independente da morte de João Alberto
A alta comissária da Organização das Nações Unidas
(ONU) para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, pediu às
autoridades brasileiras que seja
investigada de maneira “rápida,
completa, independente, imparcial e transparente” a morte de
João Alberto Silveira Freitas.
Em comunicado, a porta-voz
da alta comissária, Ravina Shamdasani, disse que a morte de
João Alberto “é um exemplo extremo, mas infelizmente muito
comum, da violência sofrida pelos negros no Brasil”, onde há
“persistente discriminação es-

trutural”. Segundo ela, Bachelet
salienta que é preciso apurar se
o crime foi motivado por preconceito racial.
A morte ocorreu na noite de
quinta-feira (19), véspera do Dia
da Consciência Negra, no supermercado Carrefour, em Porto
Alegre (RS).
Conforme a porta-voz da alta
comissária da ONU para os Direitos Humanos, o racismo, a discriminação e a violência contra
afrodescendentes no Brasil “são
documentados por dados oficiais, que indicam que o número
de vítimas afro-brasileiras de ho-

micídio é desproporcionalmente maior do que outros grupos”.
A porta-voz disse que Michelle Bachelet defende “reformas urgentes de leis” e adoção
de ações afirmativas no país.
Conforme o comunicado, “as autoridades devem intensificar a
educação em direitos humanos,
a fim de promover uma melhor
compreensão das raízes do racismo, e fazer um maior esforço
para incentivar o respeito à diversidade e ao multiculturalismo. Devem ainda promover um
conhecimento mais profundo da
cultura e história dos afro-brasi-

leiros, bem como da sua contribuição para a sociedade brasileira”.
Desde quinta-feira (19), estão presos os agressores filmados espancando a vítima - um
segurança terceirizado do supermercado e um policial militar
temporário que estava fora de
horário de serviço na PM, ocupado em atividades administrativas e de segurança terceirizado para o Carrefour. Presos em
flagrante, eles podem ser enquadrados no crime de homicídio
doloso, quando há intenção de
matar. (Agencia Brasil)

TSE registra 264 crimes de violência
contra candidatos desde janeiro
De janeiro até agora, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contabilizou 264 crimes de violência
contra candidatos e pré-candidatos nas eleições municipais
2020. Desses, chegam a 100 os
homicídios consumados ou tentados.
Os números do levantamento parcial foram apresentados na
terça-feira (24) pelo presidente
do TSE, Luís Roberto Barroso, e
representam um aumento de cinco vezes em relação ao registrado no mesmo período de 2016,
ano das eleições municipais anteriores, quando foram registrados 46 crimes de violência con-

tra candidatos.
Vale lembrar que em novembro de 2016 o segundo turno
das eleições já havia ocorrido.
Neste ano, devido ao adiamento da votação provocado pela
pandemia do novo coronavírus, o segundo turno será realizado apenas em 29 de novembro.
Os dados incluem ocorrências registradas antes da confirmação das candidaturas, em setembro deste ano. Nesses casos,
foram contabilizados crimes
contra pessoas que se declaravam dispostas a concorrer a eleição.

Em um pronunciamento divulgado nesta terça-feira (24),
Barroso destacou como ponto
de atenção o aumento dos crimes contra candidatos nas eleições deste ano. “A violência é
incompatível com a democracia.
É preciso jogar limpo e civilizadamente e os órgãos de segurança pública estão vigilantes em
relação ao crime organizado”,
disse ele.
Homicídios e ameaças
De acordo com as informações do TSE, dos 100 homicídios tentados ou consumados
contra candidatos desde janei-

ro, 67 ocorreram somente em outubro e dezembro, quando todas
as candidaturas já estavam confirmadas pelos partidos.
Desde janeiro, 45 candidatos
e pré-candidatos foram assassinados, 12 dos quais entre outubro e novembro. A maior parte dos casos ocorreu no Sudeste.
Em relação às ameaças, foram 146 registros desde janeiro
até o momento, 109 dos quais
entre outubro e novembro. Também desde o início do ano, o TSE
contabilizou 18 crimes de lesão
corporal conta candidatos e précandidatos. (Agencia Brasil)

Ministro defende educação profissional
voltada ao setor produtivo
O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse na terça-feira
(24) que sua atuação à frente da
pasta tem preocupação especial
com a alfabetização de crianças
nas escolas públicas e a educação profissionalizante, de forma
a atender as necessidades e o
perfil de profissionais desejados
por produtores, empresários e
industriais. Segundo ele, a pasta precisa “simplificar e desburocratizar” a educação profissional, para atingir esse objetivo.
“Os avanços no aumento da
escolaridade média nas últimas
décadas foram positivos, mas é
preciso avançar mais na integração da educação com o mundo do trabalho. Tem de haver
essa interface”, disse o ministro em videoconferência do Fó-

rum de Educação Profissional
do Estado de São Paulo.
O ministro reconheceu que
o meio acadêmico tem limitações, no sentido de “responder
perguntas do treinamento profissional”. Em muitos casos, segundo o ministro da Educação,
“escola e a academia” respondem apenas a “perguntas que a
sociedade não está fazendo”.
Milton Ribeiro manifestou
apoio a todas as medidas de
desburocratização da educação
profissional, de forma a facilitar a disponibilização de mão de
obra mais qualificada para o
setor produtivo brasileiro.
“Quero fazer com que o nosso
MEC, que por anos tem se tornado, para nossa tristeza, um
verdadeiro cartório com carim-

bos e autorizações, possa, sem
perder qualidade técnica e controle das questões legais, se
tornar algo mais amigável nas
autorizações e credenciamentos”, defendeu.
“A disposição que a gente
encontra nas indústrias e associações no sentido de poder ter
essa interface com a escola é
necessária porque são os senhores produtores, empresários e industriais que sabem qual
é a necessidade e o perfil da
mão de obra. Escola, professores e academia podem, quando
muito, tentar, com essas informações, adaptar a questão da
preparação do jovem para o mercado”, argumentou Milton Ribeiro ao defender a adaptação
da educação profissional e tec-

nológica às “necessidades do
setor produtivo”.
O ministro citou um relatório do Fórum Econômico Mundial sobre o futuro dos empregos, segundo o qual 75 milhões
de empregos serão perdidos
para automação até 2022, apenas no universo das grandes
empresas. “Estima também que
outras 133 milhões de novas
ocupações surgirão da nova divisão do trabalho entre seres
humanos, máquinas e algoritmos, com destaque para funções baseadas nas tecnologias
digitais”, acrescentou.
O ministro alertou que o Brasil terá de qualificar 10,5 milhões de trabalhadores em diversas ocupações até 2023.
(Agencia Brasil)

Recursos em andamento não vão direto
ao plenário, decide Turma do STF
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na terça-feira (24) que vai
manter no colegiado os recursos
que começaram a ser julgados
antes da decisão que definiu a
competência do plenário para
analisar ações penais e inquéritos.
Em outubro, uma mudança
no regimento interno retirou das
turmas do STF a competência
para julgar casos criminais.
Na sessão de terça-feira, a
Segunda Turma definiu que os
recursos que já começaram a ser

julgados ou que foram interrompidos por um pedido de vista serão enviados ao plenário somente após a conclusão do julgamento.
A mudança ocorreu a partir
dos votos proferidos pelos ministros Ricardo Lewandowski,
Nunes Marques e Gilmar Mendes. Cármen Lúcia não participou do julgamento, e o ministro
Edson Fachin ficou vencido.
O caso julgado envolveu o
prefeito de Duque de Caxias (RJ)
Washington Reis (MDB-RJ),
que é candidato nas eleições

municipais. Atendendo pedido
da defesa, os ministros suspenderam a inelegibilidade prevista
na Lei da Ficha Limpa em função de uma condenação, em
2016.
Segundo o ministro Gilmar
Mendes, a decisão de hoje não
tem relação com a mudança regimental que restabeleceu a
competência do plenário para
julgar ações penais.
“Nenhuma dúvida sobre a
competência do pleno para dar
continuidade a julgamento pela
aplicação imediata da emenda.

Aqui se trata de julgamentos já
iniciados com votos já proferidos”, disse.
Em 2014, após o julgamento
do processo do mensalão, o STF
alterou o regimento interno pela
primeira vez e devolveu para as
duas turmas a competência para
julgar ações penais envolvendo
agentes públicos com prerrogativa de foro, como parlamentares e ministros de Estado. A intenção dos ministros foi desafogar a pauta do plenário e acelerar o julgamento dos processos. (Agencia Brasil)

QUARTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2020
BMPI Infra S.A.
CNPJ N° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186
Ata da Reunião do Conselho de Administração em 15/10/2020
Data, Hora e Local: em 15/10/2020, às 14h, na sede social da BMPI Infra S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Renato Paes de Barros
nº 750, conjunto 101, Bairro Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04530-001. Convocação e Presença: a convocação foi dispensada diante da
presença de todos os membros do Conselho de Administração, conforme disposto no art. 14 do estatuto social da Companhia. Mesa: a
reunião foi presidida pelo Conselheiro Guilherme Moreira Teixeira e secretariada pela Conselheira Rosângela Duarte Campos Pezzi. Ordem do
Dia: Autorizar a Companhia a assinar, como devedora solidária, a Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 15056642, celebrada entre a Ibirité
Iluminação Pública S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 37.381.856/0001-64, e o Itaú Unibanco S.A., no valor de R$ 5.000.000,00. Discussão
e Deliberação: instalada a reunião, foi aprovada, por unanimidade de votos, a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos.
Após discutirem a matéria da ordem do dia, considerando o disposto nos arts. 15, item viii, ‘d’, e 22, do estatuto social da Companhia, os
Conselheiros, por unanimidade de votos autorizaram PARATODOSOSlNSDEDIREITO AASSINATURA COMODEVEDORASOLID¶RIA DA#½DULADE
Crédito Bancário (CCB) nº 15056642, celebrada entre Ibirité Iluminação Pública S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 37.381.856/0001-64, e o Itaú
Unibanco S.A., no valor de R$ 5.000.000,00. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o presidente da mesa deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes. A presente ata confere
COMAORIGINALLAVRADAEMLIVROPRÆPRIOESER¶ARQUIVADANA*UNTA#OMERCIALDO%STADODE3»O0AULOPARATODOSOSlNSLEGAIS3»O0AULO 30 
15/10/2020. Guilherme Moreira Teixeira - Conselheiro e Presidente da Mesa, Rosângela Duarte Campos Pezzi - Conselheira e Secretária
da Mesa, Alícia Maria Gross Figueiró - Conselheira. JUCESP nº 476.152/20-3 em 11/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Galvão Participações S.A. -

Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF nº 11.284.210/0001-75 - NIRE 35.300.376.391
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Outubro de 2020.
Data e Hora: 30 de outubro de 2020, às 09h00min. Local: Sede social da Companhia, na capital do estado de São Paulo, na
Rua Gomes de Carvalho, 1510, 01º andar, conjunto 12, sala 05, Vila Olímpia, CEP: 04547-005. Convocação e presença:
Dispensada a comprovação da convocação pela imprensa, conforme artigo 124, §4º da lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976 e artigo 6º, §3º do Estatuto Social, considerando a presença de Acionistas representando a totalidade do capital social.
Mesa: Eduardo de Queiroz Galvão, como Presidente; e Mário de Queiroz Galvão, como Secretário. Ordem do dia: (i) deliberar
sobre a alterações no estatuto social da Companhia; Deliberações: Os acionistas resolveram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: 1. Incluir o Parágrafo Sexto no Artigo 16 do estatuto social da Companhia, com a seguinte redação: Artigo
16. Compete à Diretoria, respeitadas as atribuições do Conselho de Administração, a gestão dos negócios sociais em geral e
CRTCVKECRCTCVCPVQFGVQFQUQUCVQUPGEGUU¶TKQUQWEQPXGPKGPVGUCGUUGſORCTCVCPVQFKURQPFQGNCGPVTGQWVTQURQFGTGU
dos necessários para: (...). Parágrafo Sexto: Na vacância dos cargos de Diretor Vice-Presidente Executivo, Diretor Corporativo
e Diretor Financeiro, as atribuições dessas diretorias serão absorvidas e praticadas exclusivamente pelo Diretor Presidente da
Companhia. 2. Alterar o parágrafo segundo do artigo 17 do estatuto social da Companhia, de forma que o referido dispositivo
passará a vigorar, na íntegra, com a seguinte redação: Artigo 17. A representação da Companhia em juízo e fora dele, ativa ou
passivamente, perante terceiros, repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias,
sociedades de economia mista e entidades paraestatais compete, isoladamente, a um Diretor ou a um procurador. Parágrafo
primeiro: Observado o disposto nos artigos 18 e 19 abaixo, todos os atos e documentos que importem em responsabilidade
ou obrigação da Companhia, tais como escrituras de qualquer natureza, cheques, notas promissórias, letras de câmbio, ordens
FGRCICOGPVQVÈVWNQUFGFÈXKFCGOIGTCNEQPVTCVQUGOIGTCNGQWVTQUFQEWOGPVQUPºQGURGEKſECFQUUGTºQQDTKICVQTKCOGPVG
assinados por: (a) Dois Diretores em conjunto; ou (b) Um procurador em conjunto com um Diretor; ou (c) Dois procuradores
em conjunto, desde que investidos de poderes especiais. Parágrafo segundo: O Diretor Jurídico limitar-se-á a representação
da Companhia para assuntos de sua competência, conforme descrito no parágrafo quinto do artigo 16, sendo vedada a prática
de atos e assinatura de documentos em quaisquer outras funções, incluindo, mas não se limitando àquelas relativas às áreas
CFOKPKUVTCVKXCUſUECKUGſPCPEGKTCU3. Excluir o parágrafo segundo do Artigo 18 do estatuto social da Companhia, de forma
que o referido dispositivo passará a vigorar, na íntegra, com a seguinte redação: “Artigo 18. A representação da Companhia
para a outorga de procurações será sempre por 2 (dois) Diretores em conjunto, independentemente de suas atribuições,
FGXGPFQQKPUVTWOGPVQFGOCPFCVQGURGEKſECTQURQFGTGUEQPHGTKFQUEQORGTÈQFQFGXCNKFCFGNKOKVCFQCPQO¶ZKOQ WO 
CPQEQOGZEGÁºQFCSWGNCURCTCſPULWFKEKCKUParágrafo primeiro: A outorga de cartas de preposição para a representação
legal da Companhia em juízo poderá ser feita por qualquer Diretor ou procurador, isoladamente. Encerramento e Lavratura
da ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém
se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta
a sessão, a Ata foi lida, conferida, aprovada e assinada pelo Secretário e pelo Presidente. Acionistas presentes: Empresa
Nacional de Participações Ltda. (p. Mário de Queiroz Galvão e Eduardo de Queiroz Galvão); Moval Participações Ltda. (p.
,QUÃ)KNDGTVQFG#\GXGFQ$TCPEQ8CNGPVKO (TGEEKC'PIGPJCTKC.VFC R,QUÃ4WDGPU)QWNCTV2GTGKTC %GTVKſECOQUSWGC
RTGUGPVGÃEÎRKCſGNFCCVCQTKIKPCNNCXTCFCGONKXTQRTÎRTKQ5ºQ2CWNQFGQWVWDTQFGMesa: Eduardo de Queiroz
Galvão - Presidente, Mário de Queiroz Galvão - Secretário. JUCESP nº 489.516/20-8 em 19/11/2020.

Jornal O DIA SP
BARÃO ADMINISTRAÇÃO DE BENS E INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ 23.382.243/0001-37 - NIRE 35.229.465.730
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Em 11.09.20, às 12h, na sede social. Presença: Totalidade do capital. Mesa: Presidente: Marco Racy
Kheirallah, Secretário, Adriana Fernandes da Costa Kheirallah. Deliberações: 1. Redução do capital
em R$ 911.193,00, com cancelamento de 911.193 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas
do sócio Ricardo Chamma Lutfalla, a qual receberá, a título de restituição do valor das quotas
canceladas. Passando o capital social de R$ 6.074.621,00 para R$ 5.163.428,00. 2. Autorizar os
administradores a assinar e fi rmar todos os documentos necessários para a restituição dos valores
devidos. SP, 11.09.20. Mesa: Marco Racy Kheirallah, Adriana Fernandes da Costa Kheirallah. Sócios:
Antonio Costa Kheirallah, Maria Costa Kheirallah, João C. Kheirallah - todos por: Marco Racy Kheirallah
e Adriana Fernandes da Costa Kheirallah. Ricardo Chamma Lutfalla.

CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços
CNPJ 05.410.674/0001-88-NIRE 35.300.379.527 - Companhia Fechada
Ata da Reunião do Conselho de Administração em 09.10.2020
1. Data, Hora e Local: 09.10.2020, às 08h30, na sede da CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e
Serviços (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 6, São Paulo/SP. 2. Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidente:
Marco Antonio Souza Cauduro e Secretário: Marcio Yassuhiro Iha. 4. Ordem do Dia: (i) Tomar conhecimento da
renúncia do Sr. Eduardo de Toledo ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; e (ii) aprovar a eleição de seu respectivo substituto. 5. Deliberações: Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: 5.1. Tomar conhecimento da renúncia formulado pelo Sr. Eduardo de
Toledo ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em
07/10/2020, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados enquanto exerceu referida função; e 5.2.
Em decorrência do deliberado no item 5.1. acima, aprovar a eleição do Sr. Waldo Edwin Pérez Leskovar, norte americano, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro elétrico, RNE W616562-V, CPF/MF nº
170.070.048-06, com endereço proﬁssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, São
Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretor Presidente, cujo mandato se encerrará na data prevista para término do
mandato do Diretor ora substituído, ou seja, na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2022. O Diretor ora eleito aceita sua nomeação, declarando neste ato ter
conhecimento do artigo 147 da Lei nº. 6.404/76 e alterações posteriores e consequentemente, não estar incurso em
quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e
Declaração de Desimpedimento arquivado na sede da Companhia. 5.3. Diante das deliberações constantes nos
itens 5.1. e 5.2. acima, a Diretoria da Companhia, a partir desta data, passa a ser composta pelos seguintes diretores: 1. Diretor Presidente: Sr. Waldo Edwin Pérez Leskovar, norte americano, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro elétrico, RNE W616562-V, CPF/MF nº 170.070.048-06, eleito na presente data; e 2. Diretor sem designação especíﬁca: Sr. Marcio Yassuhiro Iha, brasileiro, engenheiro, casado sob o regime de comunhão
parcial de bens, RG nº. 17.384.717-1 SSP/SP e CPF/MF nº. 153.066.718-61, eleito na Reunião do Conselho de Administração de 29/04/2020; ambos com endereço proﬁssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar,
04551-065, e com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2022, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus
substitutos. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada
digitalmente, MP 2.200-2/2001. São Paulo/SP, 09.10.2020. Assinaturas: Marco Antonio Souza Cauduro, Presidente da Mesa e, Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Conselheiros: (1) Marco Antonio Souza Cauduro; (2) Waldo Edwin
Pérez Leskovar; e (3) Pedro Paulo Archer Sutter. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original lavrado no Livro de
Atas de Reunião do Conselho de Administração nº. 04, às folhas 42 e 43. Marco Antonio Souza Cauduro - Presidente da Mesa - Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil. JUCESP nº 476.570/20-7 em 11.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços

Galvão Participações S.A. -

Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF nº 11.284.210/0001-75 - NIRE 35.300.376.391
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de Outubro de 2020
Data e Hora: 30 de outubro de 2020, às 10h00min. Local: Sede social da Companhia, na capital do estado de São Paulo, na Rua
Gomes de Carvalho, 1510, 1º andar, conjunto 12, sala 05, Vila Olímpia, CEP; 04547-005. Convocação e Presença: Dispensada
a convocação pela imprensa, conforme previsão constante do art. 11 § 2º do estatuto social da Companhia, considerando a presença da totalidade dos conselheiros em exercício. Mesa: Mário de Queiroz Galvão, como Presidente; e José Gilberto de Azevedo Branco Valentim, como Secretário. Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) alteração dos membros da Diretoria da Companhia; (ii) a
vigência do novo mandato da Diretoria da Companhia; Deliberações: Após os devidos debates, os Conselheiros da Companhia
resolveram, por unanimidade atendendo às atuais necessidades da Companhia: 1. Destituir os seguintes membros diretoria da
Companhia: Edison Martins, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9.732.139
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 887.807.088-20, do cargo de Diretor Corporativo; e Guilherme Ferreira Gomes Luna,
brasileiro, em união estável, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 5078280, e CPF/MF sob o nº 007.701.704.-80,
com inscrição na OAB/SP sob nº 247.093, do cargo de Diretor Jurídico. 2. ReelegerQUUGIWKPVGUOGODTQUFC&KTGVQTKCŖDiretor
Presidente: Mário de Queiroz Galvão, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 54.147.193KPUETKVQPQ%2(/(UQDQPEQOGUETKVÎTKQRTQſUUKQPCNPCECRKVCNFQGUVCFQFG5ºQ2CWNQPC4WC)QOGU
FG%CTXCNJQCPFCTEQPLWPVQ8KNC1NÈORKC%'2ŖDiretor Vice Presidente Executivo: Eduardo de
Queiroz Galvão, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 833.124 SSP/CE,
inscrito no CPF/MF sob o nº 309.969.453-34, com endereço comercial na capital do estado de São Paulo, na Rua Gomes de
Carvalho, 1510, 1º andar, conjunto 12, Vila Olímpia, CEP: 04547-005; 2.1. Os membros da Diretoria ora reeleitos declararam,
sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia: (a) por lei especial; (b) em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela; (c) em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou (d) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a econoOKCRQRWNCTEQPVTCQUKUVGOCſPCPEGKTQPCEKQPCNEQPVTCCUPQTOCUFGFGHGUCFCEQPEQTTÄPEKCEQPVTCCUTGNCÁÐGUFGEQPUWOQ
CHÃRÕDNKECQWCRTQRTKGFCFG#UTGURGEVKXCUFGENCTCÁÐGUFGFGUKORGFKOGPVQEQPUVCOFGXKFCOGPVGCUUKPCFCUGCTSWKXCFCUPC
UGFGFC%QORCPJKCTGIKUVTCFCUPQTGURGEVKXQNKXTQFG4GWPKÐGUFC&KTGVQTKC3. Determinar que os mandatos dos membros da
Diretoria ora reeleita terão início nesta data e vigorarão até o dia 01 de outubro de 2023. 4. As Diretorias Corporativa, Financeira e
Jurídica permanecerão vagas até posterior deliberação do Conselho de Administração sobre o tema. Encerramento e Lavratura
da ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém
se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta
a sessão, a Ata foi lida, conferida, aprovada e assinada pelo Secretário e pelo Presidente. Conselheiros Presentes: Mário de
3WGKTQ\)CNXºQ,QUÃ)KNDGTVQFG#\GXGFQ$TCPEQ8CNGPVKOG,QUÃ4WDGPU)QWNCTV2GTGKTC%GTVKſECOQUSWGCRTGUGPVGÃEÎRKC
ſGNFCCVCQTKIKPCNNCXTCFCGONKXTQRTÎRTKQ5ºQ2CWNQFGQWVWDTQFGMesa: Mário de Queiroz Galvão - Presidente, José
Gilberto de Azevedo Branco Valentim - Secretário. JUCESP nº 489.515/20-4 em 19/11/2020.

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES
CNPJ 09.367.702/0001-82 - NIRE 35.300.352.858 - Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 09.10.2020
1. Data, Hora e Local: 09.10.2020, às 10h00, na sede da Companhia de Participações em Concessões
(“Companhia”), na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, parte, Vila Olímpia, 04551-065, São Paulo/SP. 2.
Presença: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404/76 (“LSA”), constatando-se a
presença da totalidade das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se veriﬁca da assinatura
constante e aposta no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que tratam o artigo
124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas detentoras da totalidade do capital
social da Companhia, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA 4. Mesa: Presidente: Marco Antonio Souza
Cauduro e Secretário: Marcio Yassuhiro Iha. 5. Ordem do Dia: (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Eduardo de
Toledo, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, e (ii) aprovar a eleição de seu respectivo
substituto. 6. Deliberações: As acionistas, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram: 6.1.
Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Tomar
conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. Eduardo de Toledo, como membro efetivo do Conselho de
Administração da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 07/10/2020, agradecendo ao
mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função. 6.3. Em decorrência do
deliberado no item 6.2. acima, aprovar a eleição do Sr. Pedro Paulo Archer Sutter, brasileiro, casado, advogado, RG nº.
53.278.761-4 – SSP/SP e CPF/MF nº. 013.879.347-67, com endereço proﬁssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222,
Bloco B, 5° andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da
Companhia. O mandato do membro do Conselho de Administração ora eleito se encerrará na data prevista para
término do mandato do Conselheiro ora substituído, ou seja, até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária
de 2022 da Companhia, devendo o mesmo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto. O
membro do Conselho de Administração ora eleito declara ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações
posteriores, e consequentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer
atividades mercantis, conforme Termo de Posse, Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração
arquivado na sede da Companhia. 6.4. Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia,
a partir desta data, passa a ser composto pelos Senhores: (1) Marco Antonio Souza Cauduro, brasileiro, casado,
economista, RG nº. 22638757-4 SSP/SP e CPF/MF nº. 272.647.628-74, membro efetivo e Presidente do Conselho de
Administração eleito na Assembleia Geral Extraordinária de 06/07/2020; (2) Pedro Paulo Archer Sutter, brasileiro,
casado, advogado, RG nº. 53.278.761-4 – SSP/SP e CPF/MF nº. 013.879.347-67, membro efetivo eleito na presente
data; e (3) Waldo Edwin Perez Leskovar, norte americano, casado sob o regime de comunhão universal de bens,
engenheiro elétrico, (“RNE”) nº. W616562-V e CPF/MF nº 170.070.048-06, membro efetivo reeleito na Assembleia
Geral Ordinária de 16/04/2020; todos com endereço proﬁssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5° andar,
Vila Olímpia, 04551-065, São Paulo/SP e com mandato até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária de
2022 da Companhia, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.
7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata que, após
lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, MP
2.200-2/2001. São Paulo/SP, 09.10.2020. Assinaturas: Marco Antonio Souza Cauduro, Presidente da Mesa e,
Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., Sr. Marcio Yassuhiro Iha; e (2) CIIS - Companhia de
Investimentos em Infraestrutura e Serviços, Sr. Marcio Yassuhiro Iha. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original,
lavrado no Livro de registro de Atas de Assembleias Gerais, nº. 08, folhas 75 a 76. Marco Antonio Souza Cauduro Presidente da Mesa - Assinado com Certiﬁcado Digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com
Certiﬁcado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 477.028/20-2 em 11.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CNPJ 05.410.674/0001-88-NIRE 35.300.379.527 - Companhia Fechada
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 29 de Outubro de 2020
1. Data, Hora e Local: 29.10.2020, às 15h00, na sede da CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e
Serviços (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 6, São Paulo/SP. 2. Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidente:
Marco Antonio Souza Cauduro e Secretário: Marcio Yassuhiro Iha. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a celebração,
pela Companhia, na qualidade de interveniente-anuente, de Aditivo ao Contrato de Financiamento, a ser celebrado
entre sua controlada direta, a Concessionária do VLT Carioca S.A. (“VLT Carioca”) na condição de beneﬁciária do
crédito, e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”), na qualidade de ﬁnanciador, tendo ainda como interveniente, além da Companhia, a CCR S.A. e demais acionistas do VLT Carioca (“CCR”). 5. Deliberações: Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, deliberaram aprovar a celebração pela Companhia, na qualidade de interveniente-anuente, do Aditivo ao
Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito Nº. 15.2.0435.1 (o “Contrato”), a ser celebrado entre o
VLT Carioca e o BNDES, tendo ainda como interveniente, além da Companhia, a CCR e demais acionistas do VLT Carioca, referente à suspensão temporária de pagamento das parcelas de principal e dos juros remuneratórios de todos os subcréditos do referido Contrato, no período compreendido entre 15.10.2020 e 15.03.2021, sem alteração
do termo ﬁnal do prazo de amortização e sem alteração da taxa de juros, observados os limites de carência de juros e principal estabelecidos em legislação especíﬁca, conforme termos e condições apresentados na presente reunião. 6. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após
lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, MP
2.200-2/2001. São Paulo/SP, 29.10.2020. Assinaturas: Marco Antonio Souza Cauduro, Presidente da Mesa e, Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Conselheiros: (1)|Marco Antonio Souza Cauduro; (2)|Pedro Paulo Archer Sutter; e
(3)|Waldo Edwin Pérez Leskovar. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original lavrado no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº. 04, às folhas 44 e 45. Marco Antonio Souza Cauduro - Presidente da Mesa Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com certiﬁcado digital ICP
Brasil. JUCESP nº 475.313/20-3 em 09.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Pedido de Usucapião – (Artigo 1.238 do Código Civil Brasileiro). O Ilustríssimo Senhor Doutro – Escrivão Chefe do
Décimo Quarto Cartório de Registro de Imóveis da Capital, Faz saber a senhor Ariovaldo Martins Franco, Alfredo Jose,
Guido Wolfango Fiore, João Pinto Barreto, Nello Julio Gasparini; e suas esposas se casados forem,, na pessoa de
seus herdeiros e, ou sucessores bem como os ausentes, incertos e eventuais interessados que o Senhor Aldemir Silva
e; Elida Roberta da Silva, e, Fernando do Amaral Melo – Requereram o presente Pedido de Usucapião, tendo por
objeto o declaração de domínio através da prescrição aquisitiva da casa e respectivo terreno, situado a Rua Doutor
Argemiro Antônio da Silveira nº 111 – Jardim Vergueiro com área de 120,00 mts2. Confrontando com quem de direito,
contribuinte municipal cadastrado sob nº 049.0457.0013, alegando que a posse é mansa e pacífica há mais de vinte
anos. Estando em termos, foi determinado a citação por edital dos supra mencionados, iniciando-se prazo para
contestação nos 15 dias subsequentes a fluir após 20 dias supra, contestem o feito, sob pena de presumirem-se
como verdadeiros os fatos alegados. Será presente afixado e publicado na forma da lei.
24 e 25/11

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1010338-86.2018.8.26.0001 Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível
- Rescisão / Resolução Requerente: Comunidade Religiosa João Xxiii Requerido: Cleusa Faria Bergamaschi EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010338-86.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Rossanez Vaz da Silva, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CLEUSA FARIA BERGAMASCHI, Brasileiro, CPF 998.451.218-53, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Comunidade Religiosa João Xxiii, alegando em síntese: tendo
por objeto o denominado Contrato de Concessão Onerosa de Uso do Jazigo 1.398, quadra XVI/8, contrato nº
21.258. Em razão de a ré não ter cumprido uma de suas obrigações contratuais - consistente no pagamento das taxas
de manutenção e administração do Cemitério Morumby a Autora pede a rescisão do citado contrato. Encontrandose
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 08 de julho de 2020.
24 e 25/11

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1113024-92.2014.8.26.0100 Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião
Especial (Constitucional) Requerente: ELZA CORREIA DOS SANTOS e outro EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20
DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1113024-92.2014.8.26.0100 (usuc 1419 ) A
Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro
Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Antonio Carlos
Mafra, Conceição Aparecida Mafra, Graziela Garcia Storto, José Correia, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que EDSON DOS
SANTOS e ELZA CORREIA DOS SANTOS ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do
imóvel localizado na Rua Comendador José Alves Dias, nº 279, nesta Capital, com área de 250,00 m². Contribuinte
n. 118.083.0009-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente
edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20
dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 06 de novembro
de 2020.
24 e 25/11

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo 20 dias.,Proc. 101999427.2019.8.26.0100. O Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho,
Juiz de Direito da 41ª Vara Cível Central/SP.,,Faz saber a
Construcentro Ltda. CNPJ. 03.657.261-0001-77, que
Ademilson Araujo da Cunha ajuizou ação monitória, para
cobrança de R$ 48.425,73 (mar/2019), referente ao cheque
000356, agencia 1226,c/c 003001558-6, CEF. Estando a ré
em lugar ignorado,expede-se edital, para que em 15 dias, a
fluir do prazo supra,pague o valor supra, acrescido dos
honorários advocatícios em 5%, com isenção de custas, ou
no mesmo prazo ofereça embargos, sob pena de ser
constituído de pleno direito o título executivo judicial, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital
afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.
[24,25]

Página 5

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira,
Consultoria em Negócios Ltda
CNPJ/MF nº 04.729.965/0001-70
Comunicado Distrato Social
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, Consultoria em Negócios Ltda,
sociedade limitada, de natureza simples, com sede em São Paulo/
SP, na Rua Boa Vista, 254, 10º andar, conjunto 1008, com os seus
atos constitutivos arquivados perante o Oficial do 3º Registro Civil
de Pessoa Jurídica da Capital de São Paulo nº 414.362, arquivou
seu Distrato Social sob o nº 760.479, no dia 13/11/2020. Por ser
expressão da verdade, firmo a presente declaração para que surta
seus efeitos legais. Priscila dos Santos Melati - CPF: 332.425.83833 -; OAB/SP: 325.216. Arquivado no Oficial do 3º Registro Civil de
Pessoa Jurídica da Capital de São Paulo nº 760.479 em 13/11/2020.

DECLARAÇÃO À PRAÇA - EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
GPX MARKETING ESPORTES LTDA., situada em São Paulo/SP à Av. do Guacá, 859 –
Lauzane Paulista, CEP 02435-001, Inscrita no CNPJ nº 04.483.157/0001-76, Inscrição
Estadual ISENTA e Inscrita no Município de Juquitiba sob nº de CCM - 4343, DECLARA para
os devidos fins, o extravio de dois Talões de Notas Fiscais de Serviço série “A” de nº 0001 a
0050, e nº 0051 a 0100, referente à Prefeitura Municipal de Juquitiba. Por esse motivo a
empresa não se responsabiliza pelo uso indevido dos mesmos.
(25, 26 e 27/11/2020)

Geneseas Holding S.A.
CNPJ: 12.022.940/0001-60 - NIRE: 35.300.379.292
Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
O Conselho de Administração da Geneseas Holding S.A. (“Companhia”) convida os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada às 10 horas do dia 04 de dezembro de 2020, na sede social da Companhia, localizada
na Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1.955, 1º andar, conjunto 12, sala C, Vila Olímpia, CEP 04548-005, Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, Brasil, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aumento do capital social da Companhia, no montante
de, no mínimo, R$37.650.000,00 (trinta e sete milhões, seiscentos e cinquenta mil reais) e, no máximo, R$ 44.150.000,00 (quarenta e
quatro milhões, cento e cinquenta mil reais), e a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social; e (ii) consolidação do Estatuto
Social da Companhia. Informações Gerais: Todos os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas conforme ordem do dia
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Poderão participar da Assembleia os Acionistas titulares de ações
emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores mediante apresentação de instrumento de mandato, nos
termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/76. Conselho de Administração.

TARPON INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/ME nº 05.341.549/0001-63 / NIRE 35.300.314.611

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas da TARPON INVESTIMENTOS S.A. (“Companhia”) convocados
a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 11 de dezembro
de 2020, às 10:00 horas (“Assembleia Geral”), na sede social da Companhia, localizada
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800,
Torre I – Capital Building, conjuntos nº 121, 122, 123 e 124, 12º andar, CEP 05679-010,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) aumento do capital social da Companhia
em R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), mediante capitalização de parte da reserva de
plano de opções de ações da Companhia, com base no balanço patrimonial da Companhia
levantado em 30 de setembro de 2020, passando o capital social dos atuais R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais) para R$ R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), sem a emissão de
novas ações, nos termos do artigo 169, §1º, da Lei das S.A.; (ii) redução do capital social
da Companhia, no montante de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), tendo em vista os
acionistas o julgarem excessivo em relação ao seu objeto social, nos termos do artigo 173 da Lei
das S.A., passando o capital social da Companhia dos atuais R$ 9.000.000,00 (nove milhões de
reais) para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sem o cancelamento de ações, com restituição
do valor da redução do capital social aos acionistas da Companhia, em moeda corrente
nacional, de forma proporcional às suas respectivas participações acionárias no capital social da
Companhia, sendo a efetivação da redução do capital sujeita ao término do prazo de oposição
de credores quirografários previsto no artigo 174 da Lei das S.A.; e (iii) ratificação do valor do
capital social da Companhia e do número de ações em que se divide previstos no atual artigo
5º do Estatuto Social, tendo em vista que tais valores se manterão no caso de aprovação das
matérias previstas nos itens (i) e (ii) acima, não sendo necessário ajuste. A Companhia solicita
aos senhores acionistas que pretendam tomar parte na Assembleia Geral ora convocada que
apresentem, na data da sua realização: (a) comprovante expedido, na forma do artigo 126
da Lei das S.A., pela instituição depositária das ações escriturais de sua titularidade, até 5
(cinco) dias antes da data da realização da Assembleia Geral; (b) instrumento de mandato e/
ou documentos que comprovem os poderes do representante legal do acionista, devidamente
regularizado na forma da lei e do Estatuto Social; e (c) relativamente aos acionistas
participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva
participação acionária, emitido pela Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia ou outro órgão
competente, no máximo 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembleia Geral. Os
instrumentos de mandato deverão (i) (a) para o caso de acionistas pessoas físicas, ter sido
outorgados em conformidade com as disposições do artigo 126, §1º da Lei das S.A., (b) para
o caso de acionistas pessoas jurídicas, ser outorgados nos termos de seus atos constitutivos
e de acordo com as regras do Código Civil Brasileiro, (c) para acionistas que sejam fundo
de investimento, ser outorgados nos termos de seus atos constitutivos e de acordo com as
regras do Código Civil Brasileiro; (ii) apresentar firmas reconhecidas; e (iii) ser acompanhados
dos documentos que comprovem poderes de representação e identidade do outorgante e do
outorgado. A Companhia receberá cópia dos documentos acima referidos a ser encaminhada
via correio eletrônico (ri@tarpon.com.br) ou apresentada presencialmente, em ambos os casos
até o momento de abertura dos trabalhos da Assembleia Geral. Os senhores acionistas ou seus
representantes legais deverão comparecer à Assembleia Geral munidos de documentos que
comprovem a sua identidade e/ou os seus poderes, conforme o caso. Todos os documentos
pertinentes à ordem do dia a serem analisados ou discutidos na Assembleia Geral, incluindo
este Edital de Convocação, encontram-se disponíveis aos senhores acionistas, a partir desta
data, na sede social da Companhia. São Paulo, 24 de novembro de 2020. JOSÉ CARLOS REIS
DE MAGALHÃES NETO - Presidente do Conselho de Administração.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1043060-39.2019.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Pedro
Luiz Fernandes Nery Rafael, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Izaembala Comercio de Embalagens Eireli
Epp, CNPJ 13.240.020/0002- 62, na pessoa de seu representante legal, que Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S/A, ajuizou uma Ação com Procedimento Comum Cível, objetivando condenar a
ré ao pagamento de R$ 74.341,04 (07/2019), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente ao débito
das faturas de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado à Avenida Danton Jobim, 675, Capela
do Socorro, São Paulo/SP (instalação 60484012 e cliente 24338477), bem como ao pagamento de custas,
honorários e demais cominações. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
SDUDTXHHPGLDVDÀXLUDSyVRVGLDVVXSUDFRQWHVWHVRESHQDGHVHUFRQVLGHUDGDUHYHORFDVLmRTXH
será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato
IRUPXODGDVSHODDXWRUD $UWGR1&3& 6HUiRSUHVHQWHSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGR%H
EDITAL DE CITAÇÃO Processo Físico nº:0061126-28.2012.8.26.0100 Classe: Assunto:Procedimento Comum Cível - Fornecimento de
Água Requerente:Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Requerido:Adriano de Assis EDITAL DE CITAÇÃO
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0061126- 28.2012.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ADRIANO DE ASSIS, Brasileiro,
RG 24116728, CPF 253.054.168- 09, com endereço à Rua Grecco, 626, Chacara Mafalda, CEP 03373-000, São Paulo - SP, que lhe
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP,
objetivando condenar o réu ao pagamento de R$ 2.592,24 (agosto/2012), corrigidos e acrescido de encargos legais, bem como as que
se vencerem, referente ao débito das faturas de fornecimento de água e coleta de esgoto do imóvel situado à Rua Pires Delgado, nº 53
(RGI 209056886). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e
TERMOSªDAªAÎÍOªPROPOSTAªEªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ªAPRESENTEªRESPOSTAª.ÍOª
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
AlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªNOVEMBROªDEªªªª"ªªEª

EEDITAL DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005054-23.2020.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre Bucci, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALEXANDRE BUENO, Brasileiro, Casado, Administrador, CPF 303.995.968-95 que
CONDOMINIO EDIFÍCIO ANA MARI lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial com fundamento em débitos
condominiais, que totalizam R$ 11.512,48. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital de INTIMAÇÃO
DO ARRESTO, que recaiu sobre sua cota parte no direito de aquisição da propriedade plena do imóvel matriculado
sob o número 179.693 no 7° Cartório de Registro de Imóveis, alienado à CEF (artigo 1.368-B da lei 10.406/02), tendo
sido a cota parte da coexecutada ARELY LASTORIO FONTANA, citada por carta, PENHORADA e CITAÇÃO, para que
em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida
pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do
valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de prosseguimento
conversão do ARRESTO EM PENHORA e do prosseguimento da execução com a avaliação do direito expectante e
expropriação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 20 de novembro de 2020.
25 e 26/11
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 (UM) MÊS. PROCESSO Nº 1000111-49.2014.8.26.0010 O MM. Juiz
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr. CarlosAntonio da Costa,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a R & M COMÉRCIO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ
10.768.361/0001-36, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta por BANCO DO BRASIL S/
A uma ação de CobrançaContratos bancários, pelo Procedimento Comum Cível, em que figuram como
corréus Ana Lúcia dos Santos Boschetti e Márcio Luís Boschetti Júnior, alegando o requerente o inadimplemento
de TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDES OPERAÇÃO nº 030.107.165, cuja
obrigação de liquidar o débito não foi cumprida pelos réus, importando o débito em R$ 138.223,90, até 16/12/
2013. Estando a empresa corré em local incerto e não sabido foi determinada a citação por edital para os atos
e termos da ação proposta para em 15 (quinze) dias contados do decurso do prazo deste edital, querendo,
oferecer defesa, sob pena de não o fazendo serem considerados verdadeiros os fatos articulados na inicial,
caso em que será nomeado curador especial (NCPC, artigo 344). Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de fevereiro de
2020.

Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 0126928- 70.2012.8.26.0100.Ao Dr. Helmer AugustoToquetonAmaral, MM.
Juiz de Direito da 8ª Vara Cível - Foro Central Cível da Comarca de São Paulo do Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc. Faz saber a Gomes e Ferraz Intermediações e Participações Ltda., empresa devidamente
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 85.604.75/0001-44, Eliane Gomes Leite, devidamente inscrita no CPF/MF n.º
264.094.938-19, Marcio Alexandre Alves Ferraz, devidamente inscrito no CPF/MF n.º 535.249.695-34 que,
Banco do Brasil S/A, ajuizou Ação Monitória, objetivando a cobrança da quantia de R$ 84.470,53 (16/03/2012),
referente ao contrato bancário. Estando os réus em local ignorado, foi expedido o presente edital, para que
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o “quantum” reclamado ou ofereçam embargos, sob pena
de não o fazendo, constituir-se em título executivo judicial a inicial pretendida. Em caso de revelia, será
nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo. 24 e 25/11

E D I T A L Processo nº: 1013437-92.2017.8.26.0100 Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial Contratos Bancários Exequente: BANCO DO BRASIL S/A Executado: Above Foods Distribuidora de Alimentos
Ltda e outros Vistos. Tendo em vista que já foram esgotados todos os meios hábeis para a localização da parte
ré, defiro a citação editalícia requerida às fls. 317/318, servindo a presente decisão como edital. Este Juízo
FAZ SABER a Above Foods Distribuidora de Alimentos Ltda, Luiz Carlos Rodrigues de Campos e Celia
Genda Campos, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação EXECUÇÃO DE TITULO
EXTRAJUDICIAL por BANCO DO BRASIL S/A, alegando em síntese: que a primeira executada emitiu em
seu favor “Cédula de Crédito Bancário” n.º 332.704.531, para concessão de crédito no valor de R$ 208.272,62,
o qual não foi adimplido, perfazendo a dívida, no momento da propositura da ação, em R$ 255.722,69. Que os
demais executados figuram no título como avalistas. Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente pagamento ou oferte defesa nos
termos legais. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na
forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. São Paulo, 1 de outubro de 2020.
24 e 25/11
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO Nº 0008120-94.2008.8.26.0020.ADra. Sabrina
Salvadori Sandy Severino, MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional Nossa Senhora do Ó, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a Rogerio Teodoro Rainone (CPF nº 152.235.148-58) e Maria Fernanda
Gonçalves (CPF nº 085.544.258-88), que lhes foi proposta uma ação de Execução Hipotecária do Sistema
Financeiro da Habitação por parte de Itaú Unibanco S/A., alegando em síntese: que é credor dos executados
na importância de R$ 4.149,75, representada pelo contrato de hipotecário, avençado em 12/12/1995, registrado
sob nº 08366304, número de matrícula 94.543 do 16º Cartório de Imóveis de São Paulo, imóvel sito a Avenida
Raimundo Pereira de Magalhães, nº 1.652, apartamento 144, bloco 17, integrante do Condomínio Especial
Projeto Bandeirante, nos moldes do Sistema Brasileiro de Habitação, e os executados são inadimplidos,
estando aberta as prestações a partir da prestação vencida em 12/02/2006. 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 os executados pagem o valor do débito ou deposite em Juízo, em 24 horas, sob pena de penhorado o imóvel
hipotecado, nomeando-se depositário o exeqüente, mas permanecendo nele os executados. Ficam cientes os
executados do prazo de 10 (dez) dias para eventual apresentação de embargos, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital. 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 dezembro de 2019.
24 e 25/11

Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0003907-58.2020.8.26.0009) - Processo principal:
1010853-34.2017.8.26.0009. O Dr. Luiz Fernando Pinto Arcuri, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível - Foro Regional
IX - Vila Prudente. Faz Saber a Pierplast Indústria e Comercio Ltda - ME, CNPJ 63.047.112/0001-18, na pessoa
de seu representante legal, que a Ação de Procedimento Comum, requerida por Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A., foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 128.410,94
(junho/2020), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais cominações.
(VWDQGRDH[HFXWDGDHPOXJDULJQRUDGRH[SHGLXVHRSUHVHQWHSDUDTXHHPGLDVDÀXLUDSyVRVGLDV
supra, efetue o pagamento voluntário do débito, sob pena de ser acrescido de multa no percentual de 10%
e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada, independente de penhora ou nova intimação,
RIHUHoDVXDVLPSXJQDo}HV DUWGR&3& 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de setembro de 2020.
B 24 e 25/11
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006896-48.2014.8.26.0100 A MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Jane Franco Martins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a UNILAV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
VESTUÁRIO LTDA, CNPJ 10.773.098/0001-73, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, para cobrança de R$ 45.682,09 (jan/2014), referente ao inadimplemento do Instrumento Particular de
#ONlSSÍOªDEª$ÓVIDAªEª#OMPROMISSOªDEª0AGAMENTOª%STANDOªAªEXECUTADAªEMªLOCALªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ª
AªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEªOªQUANTUMªRECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMªCOMOªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSª
EMªªSOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAª
METADE ªTENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªQUEªOFEREÎAªEMBARGOS ªFACULTANDOªAªEXECUTADAªNESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOª
CRÏDITOªDAªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISªCUSTASªEªHONORÈRIOS ªREQUERERªOªPAGAMENTOªDOªSALDOªEMªª
SEIS ªPARCELASªMENSAIS ªACRESCIDASªDEªCORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOªMÐS ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAªARTª ª
INCISOª)6 ªDOª#0# ªPRESUMINDO SEªVERDADEIRASªASªALEGAÎÜESªDEªFATOªFORMULADASªPELAªEXEQUENTEª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORª
EXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªOUTUBROªDEªªªªªªªª"ªªEª
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
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me Salas e Allam Khodair vencerem as Provas 1 e 2 da rodada
dupla que valeu pela 11ª etapa.
Salas e Khodair ainda não haviam vencido na temporada e, assim como a vitória de Maurício
no sábado, os resultados das
duas provas ajudaram a embolar
de vez o campeonato, que vem
experimentando reviravoltas a
cada etapa. Neste momento, 11
pilotos têm chances matemáticas
de chegar ao título. Nunca o campeão da Stock Car esteve tão indefinido faltando uma prova para
o final. No classificatório para o
grid das provas do domingo a
Stock Car voltou a mostrar um
nível de competitividade impressionante, justamente no “momento premium” dos pilotos, quando
todos estão com os carros preparados para máxima performance.
Horas antes da largada, Diego Nunes foi o mais rápido na fase Q1
das tomadas de tempo, com Cacá
Bueno fechando sua volta no 20º
lugar a meros 0s503. O 24º e penúltimo colocado naquela sessão,
Pedro Cardoso, ficou a apenas
0s817 do melhor tempo. Nesse
quesito, o recorde da categoria foi
registrado na etapa anterior, em
Curitiba, quando 21 carros foram

Salas, Khodair e Baptista “se estranham” na disputa pela ponta...
separados por menos de meio segundo.
Três líderes emparelhados –
A pole position para a 11ª etapa
foi registrada no Q2 por Allam
Khodair, companheiro de Nunes
na equipe Blau Motorsport, com
a marca de 1min27s998. Khodair
largou bem e manteve a dianteira,
mas foi superado na segunda volta por Salas no miolo da pista. Na
volta seguinte Salas, Khodair e
Bruno Baptista chegaram a emparelhar na briga pela ponta na freada

da Curva 1, com os dois últimos se
tocando e saindo da pista. Melhor
para Salas, que aproveitou a confusão para abrir vantagem, liderar
até o final e conquistar a primeira
vitória de sua carreira na Stock Car.
Diego Nunes chegou em segundo,
com Denis Navarro em outro forte
desempenho na terceira colocação.
Barrichello na pole - Na segunda corrida, Rubens Barrichello, que havia chegado em 10º, largou da pole devido à inversão

Foto/ Emerson Santos

Kartismo: Disputas acirradas na penúltima
etapa da AKSP alteram lideranças

A Light da AKSP foi a prova mais movimentada
A cada etapa o campeonato da cionou a corrida mais acirrada.
Associação dos Kartistas de São Luciano Montanhez estabeleceu
Paulo (AKSP) se mostra mais sur- a pole position, seguido de Edu
preendente e competitivo, sempre Abrantes, Alberto Otazú, Augusapresentando novos vencedores e to Coutinho e Biel Gregório.
novos líderes. E as provas da pe- Logo Montanhez, Otazú e
núltima rodada, realizada no último Abrantes se destacaram, com os
fim de semana, confirmaram estas dois primeiros chegando a troexpectativas. Os vencedores fo- car de posição na liderança. Até
ram Alberto Otazú (Elite), Leo- que Alberto percebeu que não
nardo Ferreira (Graduados), Luiz tinha equipamento para liderar e
Gouvêa (Sênior) e André Alves ficou no vácuo dos dois primei(Luiz). E faltando apenas uma ros para aguardar algum erro de
etapa para a definição dos cam- seus concorrentes. E foi o que
peões, os líderes do segundo aconteceu. Faltando cinco volturno são Alberto Otazú (Elite), tas ele passou para a vice lideBeto Dicker (Graduados), Edu rança e já abriu uma folguinha
Abrantes (Sênior) e Gabriel Medi- sobre Edu, na antepenúltima volna (Light), enquanto que na tabela ta fez a volta mais rápida
de pontuação da temporada os (1min06s590) e ultrapassou Luponteiros são Luciano Montanhez ciano, para abrir meio segundo
(Elite), Beto Dicker (Graduados), (0s588) até a bandeirada. Com
Edu Abrantes (Sênior) e Gabriel este resultado Otazú passou a liMedina (Light).
derar o segundo turno e está a
A principal categoria propor- apenas 7,5 pontos de Monta-

nhez, que é o líder na classificação geral da temporada.
Na categoria Graduados Marcelo Argenton garantiu a pole position, seguido de Leonardo Ferreira e Rogério Cebola, que foram
os protagonistas desta prova. Depois de acirrada disputa no início,
Ferreira assumiu a ponta e foi abrindo vantagem, marcando o giro mais
rápido (1min06s300) na 15ª volta.
Ele chegou a abrir 4s145 de vantagem para conquistar a sua primeira
vitória, com Cebola em segundo e
Argenton em terceiro. Beto Dicker,
que terminou em quinto, além do
segundo turno, assumiu a liderança da classificação geral, apenas
seis pontos à frente de Matheus
Roque.
Entre os veteranos da Sênior,
um novo vencedor e que dominou
totalmente a penúltima etapa. Luiz
Gouvêa largou da pole position, fez
a volta mais rápida (1min07s040), e
venceu com apenas 0s106 sobre
Jorge Filipe, na chagada mais apertada. Marco Verga foi o terceiro.
Mesmo terminando em sexto, Edu
Abrantes continua liderando o segundo turno e a pontuação geral,
11,5 pontos à frente de Verga.
Já a prova entre os menos experientes foi bem dinâmica. José de
Jesus Gonçalves foi o pole position da Light, liderou as primeiras
voltas, mas teve um pneu furado e
foi obrigado a trocar de kart e caiu
para as últimas posições. Hélio
Matias assumiu a liderança, e numa
disputa Marcelo Costa foi jogado

para fora por ele. Melhor para André Alves, que após largar em quarto foi só se aproveitando dos problemas dos outros para liderar e vencer pela primeira vez com 0s378 sobre Igor Pacanari, autor da volta
mais rápida (1mn07s489). Terceiro
na prova, Gabriel Medina ampliou
a sua liderança no campeonato para
cômodos 25 pontos sobre José
Gonçalves.
Além da premiação no pódios
aos primeiros colocados em cada
prova, houve a premiação para Leonardo Ferreira, autor da volta mais
rápida do dia entre todas as categorias, que ganhou uma luva personalizada da DKR, e para a pole position mais rápida do dia, de Luciano
Montanhez, que levou uma camiseta personalizada com motivo de kartismo criada pela Harderthan. E a SM
Reparação de Veículos ofereceu
vários troféus exclusivos para estes
premiados, além de divertidos troféus com vários motivos, e ainda
sorteou um macacão Meg Star entre os pilotos que anteciparam pagamento, em que o sortudo foi Ricardo da Veiga Cesar.
Como o segundo turno da
AKSP distribui o dobro de pontos
do torneio inicial, agora serão até
38,5 pontos em disputa na etapa
final, que será realizada no dia 5 de
dezembro. Além disto, quem participou de todas as etapas do ano
receberá uma bonificação de mais
cinco pontos. Consequentemente,
as disputas em todas as categorias
estão em aberto.

Sem provas presenciais, corridas
virtuais são alternativas em 2020/21
As indefinições sobre a realização de eventos presenciais em
razão da pandemia do Coronavírus, assim como a previsão de
uma possível segunda onda, começam a afetar as provas do próximo ano. O primeiro exemplo foi
a Meia Maratona Internacional
de São Paulo, anteriormente marcada para o dia 28 de fevereiro
do ano que vem, que foi transferida para 20 de fevereiro de 2022,
em uma edição especial que englobará as duas provas.
A Yescom, promotora do
evento e de outras importantes
corridas de rua do calendário nacional, em razão dessas incerte-

zas e da falta de previsão de data
para a liberação de uma vacina
contra a doença, já estuda também transferir as provas do primeiro quadrimestre de 2021. A
definição deverá acontecer nas
próximas semanas.
Sem poder participar das provas, os atletas podem optar pelos desafios virtuais, que cada
vez mais ganham espaço e surgem como uma das principais
formas de atividade física do
país e que vieram para ficar mesmo depois da pandemia. A possibilidade de escolher a melhor
forma de cumprir os desafios no
horário de preferência tem sido

uma dos motivos do crescimento deste segmento.
Pioneira em provas virtuais,
a Yescom vem ampliando seu leque de opções para os atletas,
que vão desde Maratona Internacional de São Paulo, Meia Maratona Internacional do Rio e
Volta da Pampulha, até os eventos temáticos e divertidos como
a Corrida Mulher-Maravilha, Looney Tunes, Batman, entre outros. Já são, por exemplo, 15
eventos abertos.
As provas virtuais permitem
que os competidores definam
uma distância adequada para
cada momento. Além disso, po-

dem cumprir as distâncias em um
lugar de sua preferência, com
toda a segurança e sem correr riscos desnecessários.
A Yescom criou um departamento específico para os eventos virtuais, bem como o sistema
de logística próprio para a entrega dos kits Isso para garantir que
todos possam desfrutar da melhor maneira possível deste novo
formato de eventos esportivos.
O calendário completo para que
os interessados possam ver o que
mais agrada está no site oficial da
promotora, www.yescom.com.br.
Mais informações no site
www.yescom.com.br

dos dez primeiros do grid. O expiloto da Ferrari converteu a pole
em liderança, deixando o segundo lugar para Daniel Serra, seguido por Gabriel Casagrande e Ricardo Zonta. Ainda na primeira
volta, Serra conseguiu superar
Barrichello e manteve a ponta até
a parada obrigatória de box. Rubinho assumiu a liderança com
um pit stop mais rápido, com
Allam Khodair tomando o segundo lugar de Daniel Serra na 13ª
passagem. Serra ainda perdeu a
posição para Nelsinho Piquet na
última volta, quando Barrichello
enfrentou seu drama: com combustível insuficiente, ele foi perdendo posições, mas ainda conseguiu cruzar em terceiro, com
seu carro parando após a bandeirada.
O drama de Camilo - O líder
Thiago Camilo teve um dia difícil. Na primeira prova, teve que
ir ao box para a troca da bomba
de óleo e, na segunda corrida
chegou em 11º após largar do
box. “Quando eu ouvi o barulho que o carro estava fazendo,
a pressão do óleo subiu e tive
que trazer o carro para o box.
Achei que o motor tinha quebrado e não ia dar para fazer a segunda corrida. Que eu ia chegar
em Interlagos em quarto no

campeonato. Mas aparentemente o problema era só a bomba
de óleo, que a equipe trocou
num tempo muito curto, permitindo que eu participasse da
Corrida 2”, disse Camilo.
Com um terceiro lugar no sábado, um nono e um quarto lugares no domingo, Daniel Serra
foi o piloto que mais progrediu
entre os líderes. “Há quatro etapas eu era 12º na pontuação. Então, se me dissessem que hoje
eu estaria na vice-liderança, disputando o campeonato, acho
que não acreditaria”, comentou
ele. “Mas, a gente nunca desistiu, fomos buscando a cada corrida melhorar um pouco mais. Vamos para a última prova com um
ponto de diferença (para o líder)
e isso é para ficar satisfeito. A
disputa está aberta, com todo
mundo dependendo dos próprios resultados, vai ser legal”,
completou.
Além da vitória no sábado,
Ricardo Maurício conseguiu se
manter na vice-liderança obtendo um 18º e um quinto lugares na
rodada dupla. “No contexto geral foi bom. O importante é estar
na briga. Todo mundo vai ter que
trabalhar pela vitória na final”,
disse o parceiro de Daniel Serra
na equipe Eurofarma.

Sérgio Sette disputará a
temporada 7 da F-E com a
Dragon/Penske Autosport
Foto/Divulgação

Foi mais um final de semana
imprevisível e no limite da Stock
Car em Goiânia, onde a categoria
realizou no sábado a 10ª e no domingo a 11ª etapa. Com dois vencedores inéditos, o que elevou para
13 o número de pilotos a subir no
topo do pódio nas 17 largadas realizadas este ano, a categoria assistiu a uma reação dos times equipados com o modelo Chevrolet Cruze, com a marca norte-americana ultrapassando no ranking pela primeira vez a Toyota, que utiliza o estreante Corolla.
Em mais uma reviravolta espetacular, Thiago Camilo, que em
Curitiba havia construído uma liderança razoavelmente confortável, saiu do traçado goiano acuado por Ricardo Maurício e Daniel
Serra, que agora estão empatados
em 242 pontos contra 243 do líder
no acumulado do ano. Mais do
que isso, os dez primeiros ainda
têm chances matemáticas de ficar
com o título na Super Final, prova
que será disputada em Interlagos
no dia 13 de dezembro.
Vencedores inéditos – A 10ª
etapa foi disputada em rodada
simples no sábado, com vitória do
Chevrolet Cruze de Ricardo Maurício. Mas o domingo viu Guilher-

Foto/ Duda Bairros

Hipercompetitiva, Stock Car
vira do avesso em Goiânia

A equipe anglo americana
Dragon/Penske Autosport
anunciou 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 resulta-

do no fim de semana. Eu consegui uma curva bem acentuada de melhora entre as corridas
e estou animado 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 corrida. 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.

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