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Contas externas têm saldo
positivo de US$ 1,47 bilhão
As contas externas registraram saldo positivo em outubro
pelo terceiro mês seguido, informou na quarta-feira (25),
em Brasília, o Banco Central
(BC). O superávit em transações correntes, que são as compras e vendas de mercadorias
e serviços e transferências de
renda do Brasil com outros
países, chegou a US$ 1,473
bilhão, o primeiro saldo positivo no mês desde 2006 (US$
1,494 bilhão).
Em outubro de 2019, houve déficit em transações correntes de US$ 8,052 bilhões.
Neste ano, as contas exter-

Prefeitura de Itaí decreta luto pelo
acidente entre ônibus e caminhão
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Caixa planeja abrir banco
digital em 6 meses

Venezuela
tem mais de
100 mil casos
da covid-19
A Venezuela atingiu, na terça-feira (24), 100.143 casos
confirmados de covid-19, desde o início da quarentena no dia
13 de março. Nas últimas 24
horas foram registrados mais
308 casos.
Segundo o ministro venezuelano de Comunicação e Informação, Freddy Ñáñez, há
873 mortes associadas ao novo
coronavírus e 94.985 pessoas
se recuperaram da doença.
s, dos quais 2.897 de pacientes se encontram em hospitais, 1.362 em centros de Diagnóstico Integral e 26 em clínicas privadas.
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Previsão do Tempo
Quinta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

Manhã

Tarde

33º C
18º C
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Na quarta-feira (25) foi celebrado o Dia Internacional pela
Eliminação da Violência contra
as Mulheres. Pensando nisso, a
Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência
alerta para a cartilha “Identificação e prevenção à violência contra as mulheres com deficiência”,
que auxilia na identificação de
mulheres com deficiência em
situações de violência.
No âmbito da violência, a

mulher com d eficiência tem
dupla vulnerabilidade, primeiro por ser mulher e depois por
ter algum tipo de deficiência.
Segundo a Base de Dados dos
Direitos da Pessoa com Deficiência, em violência e gênero de 2019, foram registrados
mais de 5 mil boletins de
ocorrência por mulheres com
deficiência no Estado, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de SP.
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Bolsa fecha acima de 110 mil
pontos pela primeira vez
desde fevereiro
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A crise gerada pela pandemia do novo coronavírus (covid-19) tem levado à redução
dos investimentos estrangeiros no setor produtivo do país.
Já os investimentos em ações,

títulos e fundos de investimento mostram sinais de reação,
segundo dados do Banco Central (BC), divulgados na quarta-feira (25).
Os ingressos líquidos em in-

INSS: pagamento de
benefícios de moradores do
Amapá é antecipado

vestimentos diretos no país
(IDP), que vão para o setor produtivo da economia, somaram
US$ 1,793 bilhão no mês passado, ante US$ 8,221 bilhões em
outubro de 2019.
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Esporte

Quarta etapa começa
nesta quinta-feira com
novo formato
A temporada 20/21 do Circuito Brasileiro Open de Vôlei
de Praia chega à quarta etapa, e,
desta vez, com novidades no formato. Assim como aconteceu
no torneio feminino na semana
passada, a disputa na chave principal passa a contar com 24 duplas também no masculino. O
evento, que segue sediado no
Centro de Desenvolvimento de
Voleibol (CDV), em Saquarema
(RJ), tem início nesta quintafeira (26) com o qualifying,
onde outras 24 duplas se enfrentam na busca por oito vagas entre os mais bem colocados no
ranking nacional.
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500 Km de Interlagos: Mineiro
Victor Corrêa realiza sonho
de correr com seu pai
Depois de 21 anos no automobilismo, passando por diversas modalidades desde o
kartismo até categorias de monopostos e protótipos europeus, e agora no rali brasileiro, o mineiro Victor Corrêa
(Unifenas) realizou um sonho

no último fim de semana.
Pela primeira vez ele correu
em dupla com o seu pai, Victor Corrêa de Oliveira (66
anos), e a bordo de um Passat
conquistaram a quarta posição
na categoria T2.0 nos 500 km
de Interlagos.
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Morre Diego Maradona,
aos 60 anos, após parada
cardiorespiratória

Bruno e Evandro jogarão com as camisetas douradas nesta etapa

Copa São Paulo de Kart define
campeões da temporada neste
sábado na Granja Viana

Noite
Foto/ Pedro Bragança

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,31
Venda:
5,32
Turismo
Compra: 5,31
Venda:
5,55

EURO
Compra: 6,33
Venda:
6,33

SP alerta para cartilha de
prevenção à violência contra
as mulheres com deficiência

Copa São Paulo de Kart Granja Viana

A etapa de encerramento da
Copa São Paulo de Kart acontece
neste final de semana no Kartódromo Granja Viana, em Cotia, na
Grande São Paulo. A decisão do
campeonato definirá os campeões da temporada em todas as categorias - com exceção da Pró500, que consagrará os grandes
vencedores no dia 5 de dezembro,
em conjunto com a Copa KGV.
“Foi um ano bem diferente aqui
no KGV e acredito que fizemos o
nosso melhor, entregamos um torneio de altíssimo nível e com bons
protocolos de saúde para todos os
envolvidos.
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A Alemanha registrou na
quarta-feira (25) novo recorde
de mortes por covid-19, com
410 óbitos em 24 horas, e espera-se que haja uma extensão
das medidas restritivas atuais
sobre a vida pública e econômica do país.
O número de novas infecções em 24 horas foi de
18.633, segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI).
Esse número representa
mais de mil casos em relação
aos registrados na quarta-feira
da semana anterior, embora
esteja abaixo do máximo absoluto de infecções diárias
(23.648 casos na sexta-feira
passada).
Mais alarmante é o aumento de mortes - 410 em
24 horas - bem acima do recorde diário anterior (315)
registrado em meados de
abril.
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Pandemia provoca redução
de investimentos
estrangeiros no país

Foto/ Wander Roberto

Alemanha
tem recorde
de casos de
covid-19 com
410 mortes
em 24 horas
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nas tiveram saldo positivo mensal em seis meses: abril, maio,
junho, agosto, setembro e outubro.
De janeiro a outubro, as
transações correntes tiveram
déficit de US$ 7,588 bilhões
contra o saldo negativo de US$
42,938 bilhões em igual período de 2019.
Em 12 meses encerrados em
outubro, o déficit chegou a US$
15,3 bilhões (1,04% do Produto Interno Bruto – PIB -, a soma
de todos os bens e serviços produzidos no país), ante US$ 24,9
bilhões (1,64% do PIB) até setembro deste ano.
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Diego Armando Maradona
Um dos maiores nomes do futebol mundial em todos os tempos,
Diego Armando Maradona faleceu
na quarta-feira (25), aos 60 anos.
Segundo a Télam, agência pública de
notícias da Argentina, o ex-jogador
sofreu um ataque cardiorrespirató-

rio em casa, na cidade de Tigre,
zona norte da região metropolitana da capital Buenos Aires.
No início de novembro, Maradona foi submetido a uma cirurgia no cérebro para drenar um
hematoma subdural. Página 6
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SP monta força-tarefa para liberar
corpos de vítimas de acidente
Crimes de latrocínio
aumentam no estado de
São Paulo em outubro
O número de casos e de vítimas de latrocínio – roubo seguido de morte – aumentou em
outubro no estado de São Paulo, na comparação com o mesmo mês do ano passado, passando de 18 para 21, em ambos os indicadores. Já os números de homicídio doloso –
aquele com intenção de matar
– e estupro tiveram queda. Os
dados, divulgados na quarta-feira, (25), são da Secretaria da
Segurança Pública do Estado
de São Paulo (SSP-SP).
Os crimes relacionados a homicídio doloso tiveram queda de
4,3% e 2,3% de vítimas. O primeiro passou de 253 para 242 na
comparação dos meses de outubro de 2019 e 2020, e o segundo
passou de 261 para 255. As taxas
de homicídios dolosos dos últimos 12 meses (de novembro de
2019 a outubro de 2020) ficaram
em 6,52 casos e 6,81 vítimas de
homicídios a cada grupo de 100
mil habitantes.
Os casos de estupros caíram
23,9%, passando de 1.306 em

outubro de 2019 para 994 no mês
passado. Em números absolutos,
foram 312 estupros a menos.
As modalidades de furtos
tiveram queda. Nos furtos em
geral e de veículos, a redução
foi de 24,2% e 32,7%, respectivamente. No primeiro indicador , passou de 43.140 para
32.704, na comparação com
outubro do ano anterior. Na
segunda, o número caiu de
8.083 para 5.442.
Os roubos em geral tiveram
diminuição de 26,1%, passando de 16.250 registros para
22.003, na mesma base de
comparação. Nos roubos de
carga, a queda foi de 31,5%,
passando de 677 para 464. Os
roubos de veículos caíram
38,4%, o total passou de 3.821
para 2.354. Já os roubos a banco subiram de um para quatro.
A polícia do estado realizou
12.559 prisões em outubro
deste ano; registrou a apreensão de 996 armas de fogo e de
3.401 flagrantes de tráfico de
drogas. (Agência Brasil)

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
A coluna de política do jornalista Cesar Neto é publicada
diariamente na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993 . O site
www.cesarneto.com recebeu a Medalha Anchieta (Câmara paulistana) e o Colar de Honra ao Mérito (Assembleia paulista).
Twitter @cesarnetoreal ... Email cesar@cesarneto.com
+
CÂMARA (SP)
É tamanha a confiança dos vereadores governistas na reeleição do prefeito Bruno Covas (PSDB), que já existe movimentação pela composição da Mesa Diretora que será eleita logo após
a posse de reeleitos e eleitos em 1º janeiro 2021
+
PREFEITURA
Conforme antecipado na coluna de ontem (nos tópicos PARTIDOS e POLÍTICOS) os números do Ibope confirmaram que
Datafolha ‘forçou a caneta’ na proporção da margem de erro (3
pontos percentuais) que deu subida (mais 3 pontos) ...
+
PAULISTANA
... pro candidato que tá empanando a estrela do PT (do Lulismo dominante) e aceitando o ‘apoio’ do Ciro Gomes (PDT que
foi Brizolista), apesar de saber que o ex-governador do Ceará
pode ser seu pior adversário em 2022
+
GOVERNO (SP)
Doria (dono do PSDB ‘liberal de centro’ e agora está ‘centro
às esquerdas’) se prepara pra comemorar no próximo domingo a
2º reeleição à prefeitura paulistana com Bruno Covas. O 1º foi
reeleito foi o Kassab em 2008
+
CONGRESSO (BR)
Filho do Presidente Bolsonaro (ex-PSL e ainda sem filiação
partidária), o deputado federal (SP) Eduardo segue fazendo o papel de quem queria a Embaixada em Washington (USA). Atacar
os negócios da China faz parte
+
PRESIDÊNCIA (BR)
Bolsonaro segue com alguma esperança de que outros juízes
de Estados nos USA façam o que fez o da Pensilvânia, ou seja não
certificando os resultados das eleições Presidenciais e dos demais cargos (fraude nas urnas)
+
PARTIDOS (BR)
O PSOL do Boulos, que já comemorava uma ‘virada’ pra cima
do Bruno Covas (PSDB) tomou um balde de água com gelo do
Ibope sobre Datafolha, ampliando a vantagem do atual prefeito
paulistano. As urnas dirão
+
H I S TÓ R IA S
Este jornalista começou a carreira na crônica esportiva em
1990, ano em que o jogador de futebol Maradona era um ‘deus’
pros argentinos. Morreu ontem sem fazer parte da seleção - pela
Vida Eterna - do Cristo Jesus
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O governo de São Paulo
montou uma força-tarefa para
identificar e liberar os corpos
das vítimas da tragédia na Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho
(SP 249), em Taguaí. Os institutos médicos-legais (IMLs) das
cidades de Avaré, Botucatu e Itapetininga, foram acionados para

atender mais rapidamente ao número de mortos no acidente.
Segundo a Polícia Militar,
até o momento já foram registradas 41 mortes, sendo 37 no
local e quatro nos prontos-socorros da região. Os feridos foram levados para hospitais em
Taquarituba, Taguaí e Fartura. Os

ocupantes do ônibus eram funcionários de uma empresa têxtil
da cidade de Taguaí.
De acordo com as informações do governo estadual, tanto
a Polícia Militar quanto a Civil
trabalham no atendimento das
vítimas, com auxílio do helicóptero Águia, da Base de Campi-

nas, e a perícia no local.
Os hospitais estão pedindo
doações de sangue para as vítimas.
Para doar é preciso entrar em contato com o Hemocentro de Botucatu pelos números (14) 38116041 (ramal 240) ou pelo WhatsApp (14) 99624-7055 e (14)
99631-5650. (Agência Brasil)

SP alerta para cartilha de prevenção à
violência contra as mulheres com deficiência
Na quarta-feira (25) foi celebrado o Dia Internacional pela
Eliminação da Violência contra
as Mulheres. Pensando nisso, a
Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência
alerta para a cartilha “Identificação e prevenção à violência contra as mulheres com deficiência”, que auxilia na identificação
de mulheres com deficiência
em situações de violência.
No âmbito da violência, a
mulher com deficiência tem dupla vulnerabilidade, primeiro por
ser mulher e depois por ter al-

gum tipo de deficiência. Segundo a Base de Dados dos Direitos da Pessoa com Deficiência,
em violência e gênero de 2019,
foram registrados mais de 5 mil
boletins de ocorrência por mulheres com deficiência no Estado, de acordo com a Secretaria
de Segurança Pública de SP.
A cartilha “Identificação e
prevenção à violência contra as
mulheres com deficiência” é
uma iniciativa do programa TODAS in-Rede, da Secretaria, que
visa o empoderamento das mulheres com deficiência do Esta-

do de São Paulo, buscando sua
autonomia em diversos pilares
como o acesso à informação,
trabalho, renda e autonomia financeira, exercício dos direitos
afetivos, sexuais e reprodutivos,
prevenção à violência e autoestima e liderança.
O documento pretende ajudar a identificar os atos de violência e oferecer informações
sobre como e onde pedir ajuda,
principalmente dentro do contexto da pandemia, tanto à vítima
como às pessoas dentro de seu
convívio social. Nesse sentido,

são disponibilizados contatos de
rede de proteção e acolhimento,
além de aplicativos que podem
ajudar em situação de emergência e/ou vulnerabilidade.
Instituída em 1999 pela Organização das Nações Unidas (ONU),
o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres marca uma luta ainda enfrentada por mulheres com e sem deficiência em todo o mundo.
Para conhecer mais sobre o
programa e acessar a cartilha,
acesse:
https://
www.todasinrede.sp.gov.br.

Governo inaugura primeira etapa do CITI
no espaço do IPT Open Experience
O Governador João Doria
inaugurou na quarta-feira (25) a
primeira etapa do CITI (Centro
Internacional de Tecnologia e
Inovação) no espaço do IPT Open
Experience, com o início das atividades da GranBio, empresa de
biotecnologia 100% brasileira, e
adesão de quatro multinacionais:
Siemens, Siemens Energy, Kimberly Clark e 3M, na modalidade
Hub de Inovação.
“É uma alegria estarmos aqui
hoje, 22 meses depois de termos
iniciado esse processo, em menos de dois anos materializamos
esta realidade tecnológica com
a participação de tantas empresas centenárias internacionais e
empresas revolucionárias do
nosso país”, disse Doria. “Este
conjunto do IPT Open Experience faz parte da etapa um do Centro Internacional de Tecnologia
e Inovação e que vai se expandir
ao longo dos próximos anos. A
expansão inicial será aqui exatamente onde nós estamos, nas
instalações do IPT, neste parque
onde temos a vantagem de estar
dentro da natureza, em uma reserva de floresta atlântica, e vamos expandir, não só deste lado
do rio, como também do outro
lado”, completou o Governador.

O CITI, projeto realizado
pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria
com a Prefeitura de São Paulo,
tem como objetivo criar o Vale
do Silício da América Latina, tornando São Paulo uma referência
global em ciência, tecnologia e
inovação. O IPT Open Experience faz parte da primeira etapa da
iniciativa e é destinado a empresas de todos os portes e setores
econômicos que demandem soluções com alta intensidade tecnológica. No total, o projeto é
constituído em quatro etapas.
No campus do IPT foram
inauguradas as instalações da
GranBio, empresa de biotecnologia 100% brasileira, que atua
com a produção e licenciamento de tecnologia para etanol de
segunda geração (2G) e produtos exclusivos de nanocelulose.
A companhia participa do programa na modalidade Centro de
Inovação e conta com sete projetos, que serão desenvolvidos
em parceria com o IPT ao longo
dos próximos anos.
Também foram assinados os
contratos de adesão ao IPT Open
Experience das empresas Siemens, Siemens Energy, Kimberly Clark e 3M, na modalidade

Hub de Inovação. GranBio, Siemens, Siemens Energy, Kimberly Clark e 3M ancoram esta iniciativa, que é uma resposta técnica efetiva ao momento globalmente desafiador.
“A primeira modalidade para
participação empresarial no IPT
Open Experience é por meio de
um ‘Centro de Inovação’, onde
cada empresa parceira poderá
criar centro próprio de pesquisa
aplicada nas mais diversas áreas”, explica o Presidente do IPT,
Jefferson de Oliveira Gomes. “A
segunda modalidade tem o formato de ‘Hub de Inovação’, ambiente criado para solucionar
desafios tecnológicos, desenvolver e incorporar inovação hardtech nos negócios das empresas pela interação com startups,
pesquisadores, universidades,
órgãos de governo e outros atores do ecossistema nacional de
ciência, tecnologia e inovação
com redução de custos e prazos
da inovação aberta”, complementa ele.
Para Pablo Fava, CEO da Siemens, os ecossistemas de inovação aberta são cada vez mais
importantes no desenvolvimento do potencial inovador de uma
empresa e contribuem forte-

mente em soluções que são focadas no cliente. “Nossa participação reforça o alicerce de
desenvolvimento sustentável da
Siemens e dos nossos segmentos de atuação: indústrias e cidades inteligentes brasileiras”,
afirma.
André Clark, General Manager da Siemens Energy Brasil,
crê que iniciativas como esta
impulsionam a capacidade de
inovar localmente. “Procuramos
evoluir constantemente as formas de inovar em Hardtech, com
o apoio das universidades e centros de pesquisa em São Paulo e
no Brasil. A adesão ao IPT Open
Experience é um importante
passo para a criação de ecossistemas integrados que possibilitem a cocriação com nossos clientes”, avalia.
Sobre o CITI
O Centro Internacional de
Tecnologia e Inovação (CITI)
tem como foco o desenvolvimento e aplicação de tecnologias de alta intensidade (hardtech),
e por meio do qual o Governo
do Estado de São Paulo pretende criar um verdadeiro “Vale do
Silício” da América Latina em
plena capital paulista.

Especialistas participam de plano da OMS
para erradicar câncer de colo de útero
A Organização Mundial de
Saúde (OMS) criou, pela primeira vez, uma iniciativa para
erradicar um tipo de câncer do
planeta – o do colo do útero.
Outras doenças como a varíola e a poliomielite (paralisia
infantil) já foram eliminadas
em esforços anteriores.
Dois especialistas do Instituto do Câncer do Estado de São
Paulo (Icesp), unidade ligada ao
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP), foram convidados a colaborar na elaboração do documento de estratégia global da
OMS, a WHO Global Strategy to
Accelerate Elimination of Cervical Cancer, para a erradicação do
câncer do colo do útero como um
problema de saúde pública, que
será lançada oficialmente no dia
17 de novembro, em Genebra.
Segundo o Instituto Nacional
de Câncer (INCA), estima-se
mais de 16 mil novos casos da
doença em 2020 no Brasil. No
Icesp, a incidência do câncer cervical é maior em mulheres jovens, ocorrendo em 51% dos casos na faixa-etária de 31 a 50
anos (sendo 28% de 31 a 40 anos
e 23% de 41 a 50), segundo levantamento de novas pacientes
encaminhadas para tratamento no
Instituto nos últimos cinco anos.
“Esse é um dado preocupante,
pois o câncer do colo do útero é
uma doença evitável e curável, se
detectada precocemente e tratada com eficácia”, afirma a especialista em Radioterapia, coordenadora médica do Serviço de Radioterapia do Instituto de Radiologia do HCFMUSP e médica do
Icesp, Profa. Dra. Heloisa de An-

drade Carvalho.
“Atualmente cerca de 75%
dos casos que chegam ao Instituto do Câncer já estão em estágio
avançado da doença e, por esse
motivo, a taxa de mortalidade é
muito alta. Esse tipo de tumor
pode ser eliminado com os conhecimentos científicos atuais.
Por isso, a OMS conclamou os
países membros para o desenvolvimento da WHO Global Strategy to Accelerate Elimination of
Cervical Cancer (Estratégia Global para Eliminação do Câncer de
Colo de Útero) como um problema de saúde pública”, completa
o ginecologista, professor associado da Faculdade de Medicina
da USP e médico chefe da equipe de Ginecologia Oncológica
do Icesp, Prof. Dr. Jesus Paula
Carvalho.
O plano conta com objetivos
e metas claras para ações a serem implantadas no período de
2020-2030, que consiste em três
pilares: vacinação, realização de
exame de detecção (papanicolau)
e tratamentos eficazes. Com base
neles, a iniciativa recomenda um
conjunto de metas que cada país
deve cumprir para iniciar o caminho da eliminação do câncer cervical, são elas:
Que 90% das meninas sejam
vacinadas contra o HPV (Papilomavírus Humano) até os 15 anos;
Que 70% das mulheres recebam pelo menos dois exames preventivos de alta qualidade, sendo
um até os 35 anos e outro até os
45 anos;
E que 90% das lesões precursoras e o câncer recebam tratamento adequado.
As projeções da OMS mos-

tram que atingir as metas neste
período pode reduzir a taxa
média de incidência de câncer
do colo do útero em 10% até
2030, o que resultará em 70
milhões de casos evitados em
um século. Além disso, estima-se que 62 milhões de mortes por câncer cervical podem
ser evitadas até 2120.
“Esse é o início de um longo
processo, que se implantado agora, a perspectiva é que o câncer
do colo do útero seja uma doença rara já em 2060”, diz Jesus
Paula Carvalho. “A estratégia é de
extrema importância para a população, pois atualmente enfrentamos alguns obstáculos no caminho para a erradicação da doença. A começar pelas deficiências
de programas organizados de vacinação e rastreamento em muitos países de baixa e média renda, que são justamente aqueles
com maiores taxas de incidência
e mortalidade por câncer do colo
do útero. Mesmo nos países que
disponibilizam vacinas para toda
a população-alvo, como o Brasil,
as taxas de cobertura de rastreamento e vacinação são frequentemente baixas e precisamos reverter isso”, completa.
A prevenção primária do
câncer do colo do útero está
relacionada à diminuição do
risco de contágio pelo Papilomavírus Humano e a vacina é a
maneira segura e eficaz de proteger as mulheres contra a infecção pelo HPV.
Quando falamos em câncer
cervical, o vírus está relacionado
ao desenvolvimento de tumores
neste órgão em quase 100% dos
casos. “O HPV é o causador da

infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo.
Estima-se que 80% da população
sexualmente ativa poderá entrar
em contato com o HPV ao longo
da vida”, afirma a bióloga, docente do Departamento de Radiologia e Oncologia da Faculdade de
Medicina da USP e chefe do Laboratório de Pesquisa de Inovação em Câncer do Icesp, Profa.
Luisa Lina Villa, que contribuiu
para o desenvolvimento de vacinas contra a doença.
No Brasil, a vacina contra o
vírus do HPV é fornecida gratuitamente pelo Sistema Único de
Saúde (SUS) desde 2014 por
meio do Programa Nacional de
Imunizações (PNI). De lá pra cá,
apenas 51% das meninas de 9 a
14 anos de idade foram imunizadas, segundos dados divulgados
pelo Ministério da Saúde no final de 2019. E o número entre
meninos é ainda menor, de 22%.
Além de crianças e adolescentes,
a vacinação é gratuita também a
portadores de HIV/Aids, pacientes oncológicos e transplantados
de 9 a 26 anos.
“Cada investida dos movimentos anti-vacina pode e deve
ser considerada uma ação que
impedirá a redução da mortalidade por câncer cervical. Cada
omissão de recomendação médica, cada falta de informação adequada, cada atraso no tratamento, tudo interfere para que as
metas da OMS de eliminação do
câncer do colo do útero não sejam atingidas. Por isso, o esforço da WHO Global Strategy to
Accelerate Elimination of Cervical Cancer é tão importante”,
complementa Luisa.
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Pandemia provoca redução de
investimentos estrangeiros no país
A crise gerada pela pandemia
do novo coronavírus (covid-19)
tem levado à redução dos investimentos estrangeiros no setor
produtivo do país. Já os investimentos em ações, títulos e fundos de investimento mostram
sinais de reação, segundo dados
do Banco Central (BC), divulgados na quarta-feira (25).
Os ingressos líquidos em investimentos diretos no país
(IDP), que vão para o setor produtivo da economia, somaram
US$ 1,793 bilhão no mês passado, ante US$ 8,221 bilhões em
outubro de 2019.
De janeiro a outubro, o IDP
chegou a US$ 31,914 bilhões,
ante US$ 57,615 bilhões nos
dez meses de 2019, com recuo
de 44,6%.
Nos 12 meses encerrados
em outubro de 2020, o IDP totalizou US$ 43,5 bilhões, correspondendo a 2,94% do PIB,
em comparação a US$ 49,9 bilhões (3,29% do PIB) acumulados em 12 meses até setembro

deste ano.
Segundo o chefe do Departamento de Estatísticas do BC,
Fernando Rocha, as incertezas
sobre a duração da crise gerada
pelo novo coronavírus fazem
com que investidores estrangeiros adiem os planos de aplicação de recursos no país. “O adiamento é para esperar ter menor
incerteza se vai ter segunda onda,
se vai diminuir a contaminação,
quando vai ter vacina com efetiva imunização”, disse Rocha.
Até o dia 20 deste mês, o IDP
somou US$ 558 milhões e a expectativa do BC é que feche em
US$ 1 bilhão. “Os lucros dos
investimentos estrangeiros estão aumentando em relação aos
valores mais baixos registrados
há alguns meses, mas ainda não
estão nos mesmos patamares do
ano anterior. Esse aumento da
remuneração do investimento
pode ser um indicador de retomada, mas nos dados até outubro e na parcial de novembro
vemos mais uma estabilidade do

que melhora”, explicou Rocha.
Ações e títulos
Em outubro, os investimentos em carteira no mercado doméstico totalizaram ingressos
líquidos (descontadas as saídas)
de US$ 5,471 bilhões, dos quais
US$ 2,671 bilhões em títulos de
dívida e US$ 2,799 bilhões em
ações e fundos de investimento.
Nos dez meses de 2020, houve saídas líquidas de US$ 21,603
bilhões contra o resultado também negativo de US$ 872 milhões, em período similar do ano
passado.
Até o dia 20 deste mês, o resultado parcial indica ingresso líquido total de US$ 6,134 bilhões.
Segundo Rocha, os investimentos em ações, fundos e títulos foram os que reagiram mais
rapidamente à crise gerada pela
pandemia, com saída de recursos do país a partir de fevereiro.
“Isso é esperado, os investimentos em portfólio reagem mais
rapidamente mesmo. A partir de

fevereiro e até maio, tivemos
saída todos os meses. Essa saída atingiu US$ 35 bilhões, mas
se concentrou em março, quando houve uma saída de US$ 22
bilhões. Se a gente lembrar, esse
período de março a abril foi o
mais difícil da pandemia tanto no
Brasil quanto no exterior, com
incerteza muito grande sobre o
ritmo de contágio, a taxa de mortalidade e paralisação das atividades produtivas e comerciais
em função do isolamento social. Depois disso, a atividade econômica começou a voltar gradualmente. A partir de junho até
outubro e também em novembro
se a parcial se confirmar, são
seis meses de ingressos desses
investimentos”, disse Rocha.
Rocha acrescentou que os
estrangeiros estão voltando a
investir no mercado brasileiro.
“Os investidores estrangeiros
estão recompondo suas exposições ao país, mas essa recomposição ainda é parcial”. (Agencia Brasil)

Contas externas têm saldo
positivo de US$ 1,47 bilhão
As contas externas registraram saldo positivo em outubro
pelo terceiro mês seguido, informou na quarta-feira (25), em
Brasília, o Banco Central (BC).
O superávit em transações correntes, que são as compras e vendas de mercadorias e serviços e
transferências de renda do Brasil com outros países, chegou a
US$ 1,473 bilhão, o primeiro
saldo positivo no mês desde
2006 (US$ 1,494 bilhão).
Em outubro de 2019, houve
déficit em transações correntes
de US$ 8,052 bilhões.
Neste ano, as contas externas tiveram saldo positivo
mensal em seis meses: abril,
maio, junho, agosto, setembro
e outubro.
De janeiro a outubro, as
transações correntes tiveram
déficit de US$ 7,588 bilhões
contra o saldo negativo de US$
42,938 bilhões em igual período de 2019.
Em 12 meses encerrados em
outubro, o déficit chegou a US$
15,3 bilhões (1,04% do Produto Interno Bruto – PIB -, a soma
de todos os bens e serviços produzidos no país), ante US$ 24,9
bilhões (1,64% do PIB) até setembro deste ano.
Balança comercial
Em outubro, as exportações

de bens somaram US$ 17,958
bilhões e as importações, US$
13,144 bilhões, resultando no
superávit comercial de US$
4,814 bilhões, contra US$ 1,803
bilhão no mesmo mês do ano
passado.
De janeiro a outubro, o superávit comercial chegou a US$
41,540 bilhões, ante US$
32,496 bilhões do mesmo período de 2019.
Serviços
O déficit na conta de serviços (viagens internacionais,
transporte e aluguel de equipamentos, entre outros) atingiu
US$ 1,637 bilhão em outubro,
ante US$ 3,653 bilhões em igual
período de 2019.
Nos dez meses do ano, o
saldo negativo chegou a US$
17,045 bilhões, resultado menor que o registrado de janeiro a outubro de 2019, de US$
29,246 bilhões.
Viagens internacionais
O resultado das viagens internacionais – que fazem parte
da conta de serviços – ficou negativo em US$ 103 milhões,
contra US$ 1,044 bilhão em outubro de 2019.
O saldo de viagens internacionais é formado pelas receitas de estrangeiros no Brasil, no

valor de US$ 181 milhões, e os
gastos de brasileiros no exterior, de US$ 284 milhões. De janeiro a outubro, as despesas
superaram as receitas em US$
2,132 bilhões, contra o saldo
também negativo de US$
9,845 bilhões em igual período de 2019.
As viagens internacionais
têm sido afetadas pelas restrições de entrada e saída em vários países e pelas medidas de isolamento social, necessárias para
o enfrentamento da pandemia da
covid-19, e pela alta do dólar.
Rendas
Em outubro, o déficit em
renda primária (lucros e dividendos, pagamentos de juros e
salários) chegou a US$ 1,859
bilhão contra US$ 6,331 bilhões no mesmo período de
2019. De janeiro a outubro, o
saldo negativo ficou em US$
34,096 bilhões, ante US$
47,295 bilhões em igual período do ano passado.
A conta de renda secundária
(gerada em uma economia e distribuída para outra, como doações e remessas de dólares, sem
contrapartida de serviços ou
bens) teve resultado positivo de
US$ 154 milhões contra US$
129 milhões em outubro de
2019. Nos dez primeiros meses

do ano, o resultado positivo chegou a US$ 2,013 bilhões ante
US$ 1,106 bilhão em igual período de 2019.
Investimentos
Os ingressos líquidos em
investimentos diretos no país
(IDP) somaram US$ 1,793 bilhão no mês passado, ante
US$ 8,221 bilhões em outubro de 2019.
De janeiro a outubro, o IDP
chegou a US$ 31,914 bilhões,
ante US$ 57,615 bilhões nos dez
meses de 2019. Nos 12 meses
encerrados em outubro de 2020,
o IDP totalizou US$ 43,5 bilhões, correspondendo a 2,94%
do PIB, em comparação a US$
49,9 bilhões (3,29% do PIB)
acumulados em 12 meses no
mês anterior.
Em outubro, os investimentos em carteira no mercado doméstico totalizaram ingressos
líquidos (descontadas as saídas) de US$ 5,471 bilhões,
dos quais US$ 2,671 bilhões
em títulos de dívida e US$
2,799 bilhões em ações e fundos de investimento.
Nos dez meses de 2020, houve saídas líquidas de US$ 21,603
bilhões contra o resultado também negativo de US$ 872 milhões, em período similar do ano
passado. (Agencia Brasil)

Caixa planeja abrir banco digital em 6 meses
A Caixa Econômica Federal
planeja criar um banco digital no
próximo ano. A nova instituição
financeira será separada da Caixa e passará por processo de
abertura de capital (venda de
ações) no Brasil e no exterior. A
informação foi dada na quartafeira (25) pelo presidente da
Caixa, Pedro Guimarães, ao
apresentar os resultados do banco no terceiro trimestre.
Ainda é preciso aprovação

do Banco Central e do Conselho de Administração da Caixa
para que o banco digital seja lançado. “Estamos discutindo internamente. Há um consenso que
esse é um ponto chave para o
futuro da Caixa Econômica Federal. Já há uma conversa inicial
no conselho de administração e
algumas conversas no Banco
Central”, disse Guimarães.
O presidente acrescentou
que esperar ter aprovação para

lançar o banco em seis meses.
De acordo com Guimarães, a
nova instituição, que já tem 100
funcionários, contará no começo da operação com 105 de contas digitais abertas pela Caixa.
Guimarães ressaltou que o
banco digital vai ofertar, principalmente, três serviços: pagamento de benefícios sociais; liberação de microcrédito para,
no mínimo, 10 milhões de clientes; e crédito imobiliário para

famílias de baixa renda. “No financiamento habitacional de baixa renda, são mais 5 milhões de
clientes que terão o uso do aplicativo Caixa Tem para pagar boletos, contas”, disse.
Os benefícios sociais são
pagos por meio da poupança social digital e a movimentação
dos recursos é feita pelo aplicativo Caixa Tem. São 35 milhões
de beneficiários que usam o
aplicativo. (Agencia Brasil)

Comitê define fator para ajuste de
preços de medicamentos em 2021
O Comitê Técnico-Executivo da Câmara de Regulação do
Mercado de Medicamentos
(CMED) definiu em 3,29% o fator de produtividade (Fator X)
para o reajuste de preços de medicamentos em 2021. A resolução com a decisão do colegiado
foi publicada na quarta-feira (25)
no Diário Oficial da União.
O Fator X é o mecanismo
que permite repassar aos consumidores, por meio dos preços
dos medicamentos, as projeções
de ganhos de produtividade das
empresas produtoras de medica-

mentos. Ele é calculado por
meio da análise de séries temporais da indústria farmacêutica.
Conforme a Lei 10.742, de
2003, que define normas de regulação para o setor, o ajuste de
preços de medicamentos tem
por base um modelo de teto de
preços calculado por meio de
um índice de preços, de um fator de produtividade (Fator X) e
de uma parcela de fator de ajuste de preços relativos entre setores (Fator Y) e intrassetor (Fator Z). O ajuste ocorre em 31 de
março de cada ano.

É utilizado é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), que é a inflação
oficial do país calculada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nesse
caso, é utilizado o índice acumulado no período dos 12 meses anteriores à publicação do
ajuste de preços.
O Fator Y tem como objetivo ajustar os preços relativos
entre o setor farmacêutico e os
demais setores da economia,
para minimizar o impacto dos
custos não recuperados pela

aplicação do IPCA. Ele é calculado com base na variação dos
custos dos insumos.
Já o Fator Z visa a promover
a concorrência nos diversos
mercados de medicamentos,
ajustando preços relativos entre
os mercados com menor concorrência e os mais competitivos. Para isso, é aplicado uma
metodologia de cálculo do nível
de concentração de mercado e
um índice com base em informações de comercialização
prestadas pelas empresas.
(Agencia Brasil)

Vendas de máquinas e equipamentos
têm alta de 16% em outubro
As vendas da indústria de máquinas e equipamentos totalizaram no mês de outubro R$ 14,6
bilhões, resultado 16% superior
ao registrado no mesmo mês de
2019. No acumulado do ano, as
vendas somam R$ 113,9 bilhões,
0,7% superior ao obtido no mesmo período do ano passado. Os

dados, divulgados na quarta-feira (25), são da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas
e Equipamentos (Abimaq).
“Esta foi a alta mais significativa em 2020. Com o quarto
avanço consecutivo da receita, o
setor passou a acumular resultado positivo na somatória do ano”,

destacou a entidade em nota.
O setor vendeu ao exterior no
mês de outubro, R$ 664,8 milhões
em equipamentos, montante 8,8%
inferior ao registrado no mesmo
mês de 2019. No acumulado do ano,
as exportações somam R$ 5,9 bilhões, 26% a menos que o obtido
no mesmo período do ano passado.

“As exportações de máquinas
e equipamentos apresentaram
queda menos brusca após meses
de fortes contrações. Em outubro, as exportações em dólar retraíram 8,8% na comparação interanual, após quedas consecutivas na ordem de 32%”, ressaltou
a entidade. (Agencia Brasil)

Alemanha tem
recorde de casos de
covid-19 com 410
mortes em 24 horas
A Alemanha registrou na quarta-feira (25) novo recorde de
mortes por covid-19, com 410 óbitos em 24 horas, e espera-se
que haja uma extensão das medidas restritivas atuais sobre a vida
pública e econômica do país.
O número de novas infecções em 24 horas foi de 18.633,
segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI).
Esse número representa mais de mil casos em relação aos
registrados na quarta-feira da semana anterior, embora esteja
abaixo do máximo absoluto de infecções diárias (23.648 casos
na sexta-feira passada).
Mais alarmante é o aumento de mortes - 410 em 24 horas bem acima do recorde diário anterior (315) registrado em meados de abril.
O número total de infecções verificadas pelo RKI desde o
início da pandemia sobe, assim, para 961.320 - dos quais se estima que 656.400 pacientes estejam recuperados -, enquanto o
número de óbitos sobe para 14.771.
A chanceler alemã, Angela Merkel, teve reunião com líderes
regionais.
Na semana passada houve uma reunião entre os líderes dos
estados federados alemães, mas não foi alcançado um consenso
para endurecer as medidas em vigor desde 2 de novembro - como
pretendia Merkel - e apenas foi avaliado o número de infecções
naquele momento.
Os governos regionais acordaram, em várias rondas de negociações ao nível dos dirigentes dos Länder - Estados Federados , no início desta semana, estender as medidas em vigor até 20 de
dezembro ou mesmo endurecer algumas delas, para aliviar um
pouco durante as festividades de Natal e Ano Novo.
Desde 2 de novembro, as casas noturnas, a restaurantes, eventos culturais e desportivos estão fechados, mas a atividade escolar e a vida comercial permanecem em funcionamento, embora
com lotação limitada.
Os cidadãos foram aconselhados a evitar todas as viagens não
essenciais, tanto dentro do país quanto no estrangeiro.
A expectativa é que o governo federal concorde com os “Länder” sobre a prorrogação das medidas de restrição e até que endureça algumas delas, mas também que seja aprovada uma prorrogação da ajuda econômica liberada no início do mês para compensar os setores afetados pelos fechamentos.
Essas indenizações - de até 75% das perdas calculadas em
relação à receita de um ano atrás - podem atingir entre 15 milhões e 20 milhões de euros, divulgou nessa terça-feira a imprensa alemã.
Tanto o governo da chanceler Angela Merkel quanto os governos regionais têm sido alertados de que a evolução das infecções não permite, hoje, amenizar as restrições.
Entre as novas medidas que devem ser discutidas na reunião de
Merkel está a manutenção do fechamento das casas noturnas, restaurantes e vida cultural, entre outras, pelo menos até 20 de dezembro.
Prevê-se também que o início das férias escolares do Natal
seja antecipado, e a recomendação aos cidadãos é que se submetam voluntariamente a alguns dias de quarentena ou redução dos
contatos sociais antes das festas.
Está sendo estudada uma fórmula mista de atividade escolar,
entre presencial e pela internet, de modo que os alunos sejam
distribuídos em pequenos grupos fixos que alternam a frequência escolar com os deveres em casa.
Para a semana do Natal, e até o final do ano, serão permitidos
encontros com até dez pessoas - ou seis, segundo critérios de
alguns “Länder” mais restritivos. Da mesma forma, será recomendada - embora não seja proibido — a ausência de fogos de
artifício em festas privadas, principalmente na passagem de ano.
(Agencia Brasil)

Venezuela tem mais
de 100 mil casos da
covid-19
A Venezuela atingiu, na terça-feira (24), 100.143 casos confirmados de covid-19, desde o início da quarentena no dia 13 de
março. Nas últimas 24 horas foram registrados mais 308 casos.
Segundo o ministro venezuelano de Comunicação e Informação, Freddy Ñáñez, há 873 mortes associadas ao novo coronavírus e 94.985 pessoas se recuperaram da doença.
Pelo Twitter, o ministro informou que estão ativos 4.285 casos, dos quais 2.897 de pacientes se encontram em hospitais, 1.362
em centros de Diagnóstico Integral e 26 em clínicas privadas.
Com 21.007 casos confirmados, a capital Caracas é a região
com maior número de casos, seguindo-se os estados de Miranda
(12.553), Zúlia (8.829), Táchira (7.972), Apure (5.534), La Guaira (4.979), Yaracuy (4.522), Arágua (4.292), Nova Esparta
(3.922), Carabobo (3.621), Bolívar (3.594) e Lara (3.291).
Seguem-se Mérida (2.953), Sucre (2.125), Barinas (1.793),
Anzoátegui (1.749), Monágas (1.231), Trujillo (1.215), Falcón
(1.039), Portuguesa (966), Cojedes (776), Amazonas (743),
Guárico (721) e Delta Amacuro (689).
Segundo os dados oficiais, o arquipélago de Los Roques teve
até agora quatro casos do novo coronavírus.
Quarentena radical
A Venezuela iniciou segunda-feira (23) uma semana de “quarentena radical”, para que a partir de 1º de dezembro haja um
período de um mês de flexibilização generalizada em todo o país,
devido às festas de fim de ano.
O país está, desde 13 de março, em estado de alerta, o que
permite ao Executivo tomar “decisões drásticas” para combater
a pandemia.
No dia 11 de novembro, foram autorizadas as operações comerciais com o México, a República Dominicana, o Irã, a Turquia e o Panamá.
No dia 23 deste mês, as autoridades venezuelanas anunciaram a abertura do espaço aéreo para voos comerciais para a Rússia e a Bolívia, suspensos desde março de 2020, devido à pandemia. (Agencia Brasil)
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Câmara ouve MS sobre testes de
covid-19 com vencimento em dezembro
O secretário de Vigilância
em Saúde do Ministério da Saúde (MS), Arnaldo Correia Medeiros, disse na terça-feira (24)
que a pasta vai pedir a ampliação
do prazo de validade dos kits de
teste de covid-19 do tipo RTPCR. Os testes foram adquiridos em abril, em uma parceria
do ministério com a Organização Pan-Americana da Saúde
(Opas), em caráter emergencial.
Em audiência da comissão
da Câmara dos Deputados que
acompanha as ações do governo
federal no enfrentamento à pandemia de covid-19, Medeiros
disse que recebeu um estudo da
Opas sobre a ampliação do prazo de validade dos testes de covid-19.
No último domingo (22),
uma reportagem do jornal O Estado de S. Paulo disse que o Ministério da Saúde em estoque de
cerca de 6,8 milhões de testes
que perdem a validade nos meses de dezembro e janeiro. Segundo a reportagem, a validade
do restante do estoque vai até

março. Os testes estão estocados em um armazém em Guarulhos, município da região metropolitana de São Paulo.
O prazo de validade dos testes é de oito meses, mas, de acordo com o secretário, estudos de
estabilidade indicam que pode
ser estendido em até 12 meses.
Medeiros informou que o pedido de prorrogação da data de validade será encaminhado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para análise.
“Como recebemos esse estudo hoje pela manhã, vamos
entrar em contato com a empresa e a Anvisa, para que possamos
entender como é o processo que
precisa ser feito para a extensão
da validade”, disse Medeiros.
Na audiência, a diretora da
Anvisa, Cristiane Jourdan Gomes, que supervisiona a área responsável pela análise da possibilidade de extensão da validade, disse que a agência ainda não
recebeu nenhuma solicitação do
ministério. Segundo Cristiane, a
data de validade dos exames foi
determinada pelo fabricante,

Prefeitura de Itaí decreta luto
pelo acidente entre ônibus
e caminhão
A prefeitura de Itaí, de onde
saiu o ônibus que se acidentou
na manhã de quarta-feira (25),
decretou luto de três dias na cidade pela morte de 41 pessoas.
Outros dez feridos permanecem
internados em hospitais de Taquarituba, Taguaí e Fartura. O ônibus
levava trabalhadores de uma indústria têxtil de Taguaí quando se envolveu em acidente com caminhão
na Rodovia Alfredo de Oliveira
Carvalho (SP 249). Pelo menos 37
ocupantes morreram na hora.
Entre os mortos está o motorista do caminhão, que foi socorrido, mas não resistiu.
O governo estadual de São
Paulo montou uma força-tarefa para identificar e liberar os
corpos das vítimas. Os Institutos Médicos Legais (IMLs) das
cidades de Avaré, Botucatu e

Itapetininga, foram acionados
para atender mais rapidamente
às famílias dos acidentados.
O Coordenador da Defesa
Civil do Estado, Coronel Walter Nyakas Júnior, e os secretários de Desenvolvimento
Regional, Marco Vinholi, e de
Saúde, Jean Gorinchteyn, foram até o local para coordenar
os resgates, visitar os hospitais
onde estão as vítimas e agilizar a liberação dos corpos.
Os hospitais estão pedindo
doações de sangue para as vítimas que estão nos hospitais.
Para doar é preciso entrar em
contato com o Hemocentro de
Botucatu pelos números (14)
3811-6041 (ramal 240) ou
pelo WhatsApp (14) 996247055 e (14) 99631-5650.
(Agencia Brasil)

TSE : e-Título deve
ser baixado até as
23h59 deste sábado
O aplicativo e-Título poderá
ser baixado somente até as
23h59 deste sábado (28), informou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na quarta-feira (25). A
ferramenta digital dá acesso a
uma série de serviços projetados
pela Justiça Eleitoral para facilitar o voto.
Neste domingo (29), 57 municípios escolhem, em segundo
turno, os prefeitos. E somente
poderá utilizar o e-Título quem
já tiver se cadastrado na ferramenta até a véspera. O cadastramento só voltará a ficar disponível na segunda-feira (30).
No dia da votação, o e-Título pode servir como documento
oficial de identificação para o
eleitor que já tenha feito o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral. A ferramenta permite também ao eleitor checar
a localização da seção eleitoral,
que pode ter mudado devido a
remanejamentos provocados
pela pandemia do novo coronavírus (covid-19).
O e-Título também permite

justificar ausência às urnas no
dia da votação, caso se encontre
fora de seu domicílio eleitoral.
Nesses casos, o aplicativo se
vale do georreferenciamento
presente nos celulares. Com a
medida, a Justiça Eleitoral quer
dispensar o eleitor de realizar o
procedimento presencialmente.
No primeiro turno das eleições municipais, em 15 de novembro, o e-Título apresentou
falhas. Muitos eleitores reclamaram por não conseguir justificar a ausência por meio do
aplicativo.
Na ocasião, o presidente do
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), Luís Roberto Barroso,
disse que a instabilidade se devia aos downloads e cadastros de
última hora, que sobrecarregaram o sistema.
Segundo dados da Justiça
Eleitoral, até o primeiro turno o
e-Título havia sido baixado cerca de 16 milhões de vezes. O
Brasil tem cerca de 148 milhões
de eleitores aptos a votar.
(Agencia Brasil)

sem a participação da Anvisa.
“Até o momento, não recebemos
a solicitação do Ministério da
Saúde para tal avaliação. Tão
logo chegue à Anvisa, ela será
encaminhada com a máxima urgência para o grupo técnico
competente, que avaliará a possibilidade de extensão do prazo
dos testes de covid-19.”
De acordo com a diretora da
Anvisa, os estudos de estabilidade são determinantes no estabelecimento do prazo de validade
e acondicionamento de um produto. Esses estudos estabelecem
por quanto tempo os produtos
serão seguros e eficazes e definem a qualidade para o uso. “A
perda da estabilidade está diretamente relacionada à perda de
qualidade, de eficácia e de eficiência, comprometendo a sensibilidade e especificidade do
teste diagnóstico. Ou seja, pode
ocasionar resultados falso positivos ou falso negativos, o que
compromete sobremaneira as
estratégias terapêuticas da política pública da covid-19.”
Arnaldo Medeiros informou, durante a audiência, que o
ministério comprou 23.546.576
testes, dos quais 15.895.160
foram entregues. Os 7.651.416
restantes foram comprados da
Fiocruz/Biomanguinhos. No entanto, como há testes estocados,

o Ministério da Saúde solicitou
que a produção fosse suspensa,
acrescentou.
O secretário disse ainda que,
dos testes recebidos, 8.817.356
foram distribuídos aos laboratórios nos estados e municípios e
que 7.299.482 exames tinham
sido feitos no país até 21 de novembro.
O RT-PCR é considerado um
dos testes mais eficazes para diagnosticar a covid-19. A coleta
é feita por meio de um swab (espécie de cotonete aplicado na
região nasal do paciente) e o
material obtido é armazenado
em um tubo. Posteriormente, o
material é processado para a extração genética. Na última etapa, reagentes indicam se o resultado do teste do paciente é positivo, ou não.
Além dos problemas com os
testes, faltam componentes para
realizar a coleta de material. Até
o momento, o ministério informou que distribuiu 5.518.700 de
kits swabs e 4.663.230 de tubos.
Entretanto, o consultor técnico
do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Leonardo Vilela, afirmou durante a
audiência que estados e municípios têm atualmente apenas 600
mil kits de coleta.
Segundo Vilela, o ministério
repassou alguns insumos no de-

correr do primeiro semestre,
mas a maior parte foi para amplificação, que é a terceira e
última fase do teste. Ele disse
que os estados enfrentaram um
problema com a falta de tubos
e de swabs e também dos insumos de extração do material
genético para que fosse feita a
amplificação.
“Das três fases, nós tínhamos insumo para a última. A
fase de coleta e de extração do
material genético estava deficitária. Aí, os estados não conseguiam comprar esses insumos no mercado interno, nem
no mercado internacional e dependiam do fornecimento por
parte do ministério”, relatou.
De acordo com Vilela, o
Conass está preocupado com a
tendência de aumento dos casos de covid-19 observada nos
últimos dias no Brasil e em vários outros países. Isso resultaria em aumento na demanda
de testes e também em uma
nova escassez dos insumos no
mercado internacional.
“O que nos preocupa também é que o contrato firmado
pelo ministério, que permitiu
o fornecimento de insumos e
de equipamentos para agilizar
a primeira fase do procedimento, exatamente a extração do
material genético, foi cancela-

do. Nós próximos meses, poderemos ter uma demanda aumentada para os testes e não
teremos como atender essa
demanda, uma vez que o contrato foi cancelado”, disse.
Segundo o diretor do Departamento de Logística em
Saúde do Ministério da Saúde,
Roberto Ferreira Dias, o contato foi cancelado por sugestão da área técnica da pasta devido a inconsistências. Ele disse que o ministério deve realizar em breve um novo procedimento para a compra dos
kits. “Já temos a estimativa de
novo processo e esperamos
que em 10 dias seja publicado
o pregão para a compra de 8 milhões de kits de extração.”
O presidente da comissão,
Deputado Dr. Luizinho (PP-RJ),
manifestou preocupação com o
pouco tempo para resolver os
problemas com os testes e os
kits, mesmo com a possível
ampliação da validade. “Só teremos, do ponto de vista prático, cinco meses para distribuirmos esses 7 milhões de
kits e nós ainda não temos os
extratores. Além disso, na chegada dos extratores, o prazo
será de três meses. Sugiro uma
negociação com a Opas para a
troca de metade desses kits”,
afirmou.(Agencia Brasil)

INSS: pagamento de benefícios de
moradores do Amapá é antecipado
Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) com domicílios no estado do Amapá vão receber os benefícios de dezembro antecipadamente. Portaria conjunta autorizando a medida está publicada
no Diário Oficial da União da
quarta-feira (25).
A decisão da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho,
do Ministério da Economia,
considerou a Portaria nº 2.938,
de 21 de novembro de 2020, da

Secretaria Nacional de Proteção
e Defesa Civil do Ministério do
Desenvolvimento Regional, que
reconheceu o estado de calamidade pública em toda a área do
território do Amapá, devido à
interrupção no abastecimento de
energia elétrica no estado.
O pagamento dos benefícios
de prestação continuada previdenciária e assistencial administrados pelo INSS é antecipado
para o primeiro dia útil do cronograma, a partir da competên-

cia de dezembro de 2020 e enquanto perdurar a situação de
calamidade, diz o documento.
Apagão
No dia 3 de novembro, um
incêndio em um transformador
da subestação da capital, Macapá, ocasionou o desligamento automático nas linhas de transmissão Laranjal/Macapá e das usinas hidrelétricas de Coaracy
Nunes e Ferreira Gomes, que
abastecem o estado. Durante o

período da interrupção do serviço, a população amapaense
enfrentou as consequências da
falta de energia elétrica,
A situação só foi normalizada na terça-feira (24), mais de
20 dias após a interrupção do
serviço com a restauração da
carga de energia sistema, quando a Companhia de Eletricidade
do Amapá (CEA) anunciou o encerramento do rodízio imposto
pelo incêndio na subestação.
(Agencia Brasil)

Banco Central está relativamente
tranquilo com inflação
Sem olhar para o curto prazo, o Banco Central (BC) analisa a inflação num intervalo mais
amplo, disse na quarta-feira (25)
o presidente do órgão, Roberto
Campos Neto. Em evento organizado por cooperativas de crédito, ele disse que o BC ainda
está tranquilo em relação ao
comportamento dos preços, apesar de estar vigilante.
“Temos dito que estamos
relativamente tranquilos. Estamos
acompanhando o processo”, declarou Campos Neto em evento organizado pelo Sicoob Engecred.
Ele disse que a autoridade monetária não pode ater-se as oscilações
temporárias de preços ao definir a
taxa Selic (juros básicos da eco-

nomia), mas observar a inflação no
médio e no longo prazo.
“Há quatro meses, por exemplo, a gente estava recebendo
uma enxurrada de críticas no sentido de que deveria ter reduzido
ainda mais os juros básicos, já
que o cenário de inflação era
outro”, declarou Campos Neto.
Atualmente, a Selic está em 2%
ao ano, no menor nível da história. Na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), o BC informou que o impacto dos alimentos sobre a inflação é temporário.
No evento, o presidente do
BC voltou a defender a necessidade de que o país retome as reformas estruturais após o fim da

pandemia. Segundo ele, um plano fiscal precisa ser levado a
cabo para conter a dívida pública, que cresceu durante o surto
global de covid-19.
“O problema principal do
Brasil agora é a dívida grande
para administrar. Um ponto super importante, talvez ponto chave, é conquistar credibilidade
com a continuação das reformas
e com um plano que indique a
clara percepção para investidores que país está preocupado
com trajetória da dívida pública”,
comentou.
Campos Neto lembrou que a
curva de juros doméstica atualmente é uma das mais inclinadas do mundo, atribuindo o fato

às incertezas em relação ao quadro fiscal. Apesar de a Selic (taxa
de mais curto prazo) ter caído
para o menor nível da história,
as taxas dos títulos públicos de
médio e de longo prazo aumentaram desde o início da pandemia por causa dos receios sobre
a economia brasileira. Quanto
maior a inclinação, maior a desconfiança dos investidores.
Na avaliação de Campos
Neto, os agentes de mercado
estão preocupados com o impacto de uma eventual extensão
do auxílio emergencial sobre as
contas públicas. Ele reiterou que
hoje não há quase nenhum espaço para novos gastos do governo. (Agencia Brasil)

Tesouro terá recursos para cobrir
vencimentos da dívida até abril
O Tesouro Nacional encerrará 2020 com mais recursos em
caixa que o mínimo necessário
para cobrir pelo menos três meses de vencimentos da Dívida
Pública Federal (DPF). A afirmação é do coordenador de
Operações da Dívida Pública,
Roberto Lobarinhas. Segundo
ele, chegará ao fim do ano com
recursos suficientes para pagar
os vencimentos até abril de
2021, com o caixa em torno de
quatro meses.
“Sempre estivemos seguros
disso e agora temos mais clareza de ter o caixa em níveis prudenciais”, afirmou Alves entrevista coletiva para explicar os
resultados da dívida pública em
outubro.
Segundo o coordenador-geral de Planejamento Estratégico
da Dívida Pública, Luiz Fernando Alves, a transferência de R$

325 bilhões do Banco Central
(BC) ao Tesouro, ocorrida em
agosto, ajudou a recompor a reserva financeira chamada de colchão da dívida.
Segurança
Esse colchão representa uma
segurança de que o Tesouro não
dará calote em investidores caso
de uma crise muito grave que
impossibilite o governo de emitir títulos públicos. Por meio da
dívida pública, o Tesouro pega
dinheiro emprestado dos investidores para honrar compromissos, comprometendo-se a devolver os recursos mais tarde com
alguma correção. Nos quatro
primeiros meses do próximo
ano, o Tesouro tem de pagar cerca de R$ 600 bilhões em vencimentos aos investidores.
Alves também ressaltou que
a melhoria das condições de

mercado nos últimos meses tem
ajudado o Tesouro a recompor o
colchão da dívida. Em outubro, as
emissões de títulos alcançaram o
recorde de R$ 173,26 bilhões.
No auge da pandemia do novo
coronavírus, de março a maio, o
Tesouro teve dificuldades em
emitir papéis no mercado.
Melhoria
Segundo o Tesouro, as condições do mercado melhoraram
em outubro, principalmente
após as eleições nos Estados
Unidos. Isso melhorou as condições para o governo lançar
mais títulos no mercado, com a
perspectiva de que o Congresso
norte-americano pode aprovar
um novo pacote estímulos para
a maior economia do planeta, o
que reduz a pressão sobre mercados de países emergentes,
como o Brasil.

“As expectativas de novos
estímulos econômicos nos Estados Unidos e as perspectivas
do resultado das eleições norteamericanas contribuíram para a
melhora dos mercados ao longo
do mês de outubro, apesar da
cautela em relação ao aumento
de casos de covid-19 em vários
países, principalmente na Europa”, informou o Tesouro.
Na avaliação do Tesouro, as
condições do mercado continuaram a melhorar em novembro,
à medida que os resultados das
eleições norte-americanas ficaram mais claros e com a divulgação das primeiras pesquisas de
eficácia das vacinas contra a covid-19. O maior reflexo, segundo o órgão, foi sentido no risco
país, que caiu 20,1% no mês até
chegar a 174 pontos-base na última segunda-feira (23). (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

QUINTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2020
BANCO PAULISTA S.A.
CNPJ nº 61.820.817/0001-09 - NIRE 3.530.003.478-3
Convocação - Assembleia Geral Conjunta Ordinária e Extraordinária a Realizar-se em 03 de Dezembro de 2020
Ficam convocados os acionistas do Banco Paulista S.A., para a Assembleia Geral Conjunta Ordinária e Extraordinária a ser realizada
na sede social da Companhia, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.355 - 2º andar, no dia 03/12/2020 às 11h, a ﬁm de deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: I - AGO: (a) exame, discussão e votação das contas dos administradores e das demonstrações ﬁnanceiras da
Sociedade referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019; II - AGE: (a) deliberar sobre a aceitação da RENÚNCIA do cargo de
diretor do Banco Paulista S.A.; (b) extinção do Comitê de Auditoria; (c) alteração dos Artigos 12º e 13º do estatuto social da Sociedade;
(d) reformulação e consolidação do estatuto social da Sociedade para reﬂetir as deliberações constantes desta assembleia, se aprovadas;
(e) eleição de um membro para o cargo de diretor, sem designação especial; (f) eleição dos membros do Comitê de Remuneração com
mandato até a AGO de 2021; (g) autorização para os administradores da Sociedade praticarem todos os atos necessários à implementação
das deliberações da ordem do dia; e (h) outros assuntos. São Paulo, 25/11/2020. Marcelo de Toledo Guimarães - Diretor Presidente.

Jornal O DIA SP

Bolsa fecha acima de
110 mil pontos pela
primeira vez desde
fevereiro

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.

Em m

ABANDONO DE EMPREGO

Prezadas: Sra. Clarinda Nicacio Torres, portador da CTPS nº 0018519- série: 00494 (SP), Sra. Irnilda Alves de Lima, portador
da CTPS nº 0009019- série: 00034 (SP), Sra. Ivone Alves, portador da CTPS nº 0080232- série: 00053 (RJ), Sra. Ivone Aparecida dos Santos Silva, portador da CTPS nº 0034507- série: 00317 (SP), Sra. Josefa da Silva Tegedo, portador da CTPS nº
0050073- série: 00125 (SP), Sra. Maria das Graças, portador da CTPS nº 0045918- série: 00248 (SP), Sra. Maria das Graças
Marques da Silva, portador da CTPS nº 0038528- série: 00041 (SP), Sra. Maria Nazare Marques de Oliveira, portador da CTPS
nº 0081607- série: 00178 (PE), Sra. Zelia Aparecida Pegoraro, portador da CTPS nº 0039448- série: 00223(SP). Tendo em vista
a necessidade de atualização dos dados cadastrais, a possibilidade de encerramento das atividades da empresa e uma vez esgotados os recursos para sua localização, encontrando-se, portanto, em local incerto e não sabido, servimo-nos da presente
para convoca-las a comparecer em nosso escritório, a fim de retornar ao emprego ou justificar o motivo pelo qual não pode retomar suas atividades, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT. São Paulo, 26 de novembro de 2020. GEP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Dr. Ernani da Gama Corrêa, 208 – Cj. Residencial Butantã – CEP 05539-040 – São Paulo – SP.

TS-23 Participações Ltda. - CNPJ nº 15.734.670/0001-09 - NIRE 35.230.365.247
Extrato do Instrumento Particular de 26ª Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular: 1. Oscar Freire Street, L.L.C., com escritório em Nova York/EUA, CNPJ 25.994.819/0001-42, representada por seus procuradores, Daniel Cherman, engenheiro civil, RG 04.181.517-6 IFP/RJ, CPF 740.444.277-04 e Haaillih Bittar,
advogada, RG 27.664.205-3 SSP/SP, CPF 279.018.468-28, OAB 199.736, ambos brasileiros, casados e residentes São Paulo/SP, procuração registrada na JUCESP 440.757/19-8 em 30.08.2019; e 2. Oscar Freire Street II, L.L.C., com escritório em Nova York/EUA, CNPJ
25.994.820/0001-77, representada por seus procuradores, Daniel Cherman e Haaillih Bittar, procuração registrada na JUCESP
440.756/19-4 em 30.08.2019; na qualidade de únicas sócias da TS-23 Participações Ltda. têm entre si, justo e contratado, alterar o
Contrato Social da Sociedade nos seguintes termos: 1. Aprovar, sem reservas o “Instrumento de Justificação e Protocolo de Incorporação da TS-23 Participações Ltda. pela Praça Downtown Empreendimentos Imobiliários Ltda.” celebrado em 01.09.2020 pelos administradores da Sociedade e da Praça Downtown Empreendimentos Imobiliários Ltda.. 2. Ratiﬁcar a nomeação da empresa especializada
Contábil Agosto S/S, com sede em São Paulo/SP, CNPJ 04.665.275/0001-03, registrada CRC-SP 2SP022098/O-3, representada por seu
sócio, Sr. Antonio Roberto Moela, contador, RG 3.678.013-SSP/SP, CPF 124.785.208-34 e no CRC-SP 1SP072579/O-6, a qual apresentou a avaliação, pelo critério contábil, do patrimônio líquido da Sociedade, com base no balanço levantado em 31.08.2020,com estrita
observância dos critérios contábeis e legislação societária atualmente em vigor. 3. Aprovar o Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da
Sociedade elaborado em 01.09.2020 pela empresa acima indicada, para efeito da incorporação da Sociedade pela Praça Downtown Empreendimentos Imobiliários Ltda., no valor de R$ 69.965.134,78. 4. As sócias aprovam a incorporação da Sociedade pela Praça Downtown Empreendimentos Imobiliários Ltda. nos termos do Protocolo, e a sua consequente extinção. 5. Os Administradores da Sociedade
autorizados a praticar todos os atos necessários à implementação da incorporação. 6. À extinção da Sociedade por incorporação. 7. Por
ﬁm, anexa-se ao presente instrumento, uma via da 8ª Alteração do Contrato Social da Praça Downtown Empreendimentos Imobiliários
Ltda.. São Paulo, 01.09.2020. Oscar Freire Street, L.L.C. e Oscar Freire Street II, L.L.C. ambas por Daniel Cherman e Haaillih Bittar. Ligia
Aguiar Vieira Curi - OAB/SP 234.701. JUCESP 459.597/20-6 em 05.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Viver Incorporadora e Construtora S.A.
em Recuperação Judicial
CNPJ/MF 67.571.414/0001-41 - NIRE 35.300.338.421 - Companhia Aberta
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Debenturistas da Segunda Emissão
Ficam convocados os titulares das Debêntures Não Conversíveis em Ações da Segunda Emissão de Viver Incorporadora e Construtora S.A. - Em Recuperação
Judicial (“Emissora”) para a Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”) que será realizada, em primeira convocação, em 11/12/2020, às 10h, de modo
parcialmente digital, presencialmente na sede do Agente Fiduciário na Rua Ramos Batista, nº 152, cj. 61, Vila Olímpia, São Paulo- SP, e por meio de sistema
eletrônico, a distância, conforme informações gerais abaixo indicadas, para deliberar sobre: (i) a proposta de quitação do crédito extraconcursal e demais
obrigações decorrentes das Debêntures, na forma encaminhada pela Emissora, através da dação em pagamento de ações da Emissora, registrada na B3 sob o
ticker VIVR3, sendo o preço de emissão das referidas ações, calculado com base na média dos 30 (trinta) pregões anteriores a Reunião do Conselho de
Administração que deliberar pelo referido aumento de capital. Na hipótese de aceitação desta proposta, as garantias outorgadas em favor dos debenturistas e
ainda não consolidadas em nome do Agente Fiduciário, serão automaticamente liberadas para a Viver; (ii) a renegociação da forma de pagamento dos
honorários advocatícios, nos termos do subitem “c” do item “B. Honorários de Êxito” da proposta do escritório GTA - Gustavo Tepedino Advogados, a fim de que o
mesmo seja pago pelos Debenturistas da seguinte forma: (a) substituição do indexador de correção de IGP-M para IPCA; (b) pagamento de R$ 180.000,00 (cento
e oitenta mil reais), devidamente corrigidos pela variação acumulada do IPCA entre 17.11.2020 e a data do pagamento, em D+5 do evento de liquidez ou
10.05.2020, o que ocorrer primeiro; (c) pagamento de R$ 142.347,05 (cento e quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinco centavos), devidamente
corrigidos pela variação acumulada do IPCA entre 17.11.2020 e a data do pagamento, em D+5 do outro evento de liquidez ou 10.05.2020, o que ocorrer primeiro;
(d) caso os pagamentos previstos nos itens “b” e “c” não sejam efetuados até o dia 10.05.2020, as condições pactuadas nos itens “a” a “c” perdem efeito, retornando
às condições anteriores a esta renegociação; (iii) o pagamento pelos Debenturistas, da remuneração do Agente Fiduciário e reembolso de despesas vencidas em
10.07.2020 e inadimplidas pela Emissora; (vii) Autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário possam: (a) praticar todos os atos necessários à realização,
formalização, implementação e aperfeiçoamento das deliberações a serem tomadas na Assembleia Geral de Debenturistas, em especial assinar os boletins de
subscrição das ações que serão emitidas para fins de dação em pagamento, bem como todos os documentos para garantir a liberação das garantias não
exercidas até esta data; e (b) celebrar eventuais contratos, aditamentos, conforme o caso, e realizar todos os atos societários necessários à implementação das
deliberações a serem tomadas na Assembleia Geral de Debenturistas. (viii) Outros assuntos de interesse da comunhão de Debenturistas. Informações Gerais:
1. Observado o disposto no artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, os Debenturistas deverão encaminhar até o dia útil anterior à data de realização da
Assembleia Geral de Debenturistas, ao Agente Fiduciário, para o e-mail agente@liminedtvm.com.br cópia dos seguintes documentos: (a) documento de
identidade do representante legal ou procurador; (b) caso o Debenturista não possa estar presente à Assembleia Geral de Debenturistas e seja representado por
um procurador, procuração com poderes específicos para sua representação na Assembleia Geral de Debenturistas, obedecidas as condições legais; (c) caso o
Debenturista seja pessoa jurídica, documentos de representação, incluindo contrato social e/ou estatuto social e demais documentos de eleição dos diretores/
administradores, devidamente atualizados, obedecidas as condições legais. 2. No dia de realização da Assembleia Geral de Debenturistas, os Debenturistas
deverão se apresentar no local acima indicado com 30 (trinta) minutos de antecedência munidos de documento de identidade e dos documentos originais
previamente encaminhados por e-mail. 3. Alternativamente, em virtude dos impactos causados pela pandemia da COVID-19, incluindo as restrições impostas ou
recomendadas pelas autoridades com relação a viagens, deslocamentos e reuniões de pessoas, o Agente Fiduciário disponibilizará, em caráter excepcional,
sistema eletrônico para participação e votação remota, como alternativa para viabilizar a participação à distância dos Debenturistas na Assembleia Geral de
Debenturistas. 4. A participação e votação dos Debenturistas remotamente se dará por meio da plataforma digital Zoom Meeting (“Plataforma”), devendo ser
observados os procedimentos descritos abaixo. Para participar via Zoom Meeting, os Debenturistas interessados devem entrar em contato com o Agente
Fiduciário no e-mail agente@liminedtvm.com.br, para: (i) enviar os documentos de representação necessários (especificando o nome da pessoa natural que
estará presente pela plataforma digital), indicados no item 1 das Informações Gerais deste Edital de Convocação, em formato PDF; e (ii) receber as credenciais de
acesso e instruções para sua identificação durante o uso da Plataforma. O acesso via Plataforma estará restrito aos Debenturistas que se credenciarem, nos termos
aqui descritos (“Debenturistas Credenciados”). 4.1 Por questões operacionais, recomenda-se que os Debenturistas que tiverem interesse em participar da
Assembleia Geral de Debenturistas via Plataforma, enviem e-mail e documentos, conforme instruções acima, com a antecedência mínima de 48 (quarenta e oito)
horas da realização da Assembleia Geral de Debenturistas, ressalvado que, caso não seja possível o envio neste prazo, poderão participar da Assembleia Geral de
Debenturistas os Debenturistas que o fizerem em até 30 (trinta) minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos. 5. A alternativa à participação
via Plataforma é a participação presencial (observadas as restrições à circulação aplicáveis em virtude da COVID-19). Os convites individuais para admissão e
participação na Assembleia Geral de Debenturistas serão remetidos aos endereços de e-mail que enviarem a solicitação de participação e os documentos na
forma referida acima. 6. Os Debenturistas Credenciados que participarem via Plataforma de acordo com as instruções do Agente Fiduciário serão considerados
presentes à Assembleia Geral de Debenturistas, e assinantes da ata e do livro de presença, que se fará através da plataforma do Clicksign. 10. Este Edital e demais
informações complementares sobre as regras e procedimentos de participação via Plataforma, encontram-se disponível na rede mundial de computadores do
Agente Fiduciário (www.liminedtvm.com.br), na sua página na rede mundial de computadores da Emissora (www.ri.viverinc.com.br) e na página da rede
Emissora na CVM (www.cvm.gov.br). Todos os termos aqui iniciados em letras maiúsculas e não expressamente aqui definidos terão os mesmos significados a
eles atribuídos na Escritura de Emissão. São Paulo, 26/11/2020. Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

" %,"# %?4&#0% 6?4&$!&" 3$&7#33&0U;'I <;;$L,7 7#$" 03%% -*!
"# $# %&"'()$*+#,"&.&$&#0%$,"1 %,=-.!@#$$ 0#L&6#3# H# $.II; ->#807&
8$"#37&=,G#O !&?4&"#H#7?4&-&@O#% +0"&>0% "#E;<;<-<5#+#$# $&"#-$#1$#3#0%"1#,2",
"#$2" %&807C$ &61$23% 6&&03 /0"&#6.&,G"#/6#0%&#%&$B@, 7&0;;<'3%0"&#H#7%"#6
,/$ /0&$"&-#H1#"#3##" %,-1$>##6<" 3-5, $"&3" 331$-1/#&"2@ %&%, !"&-&73 4&#6>#+#$@
G&0&$C$ 3#$C$#"! "1#,6#%"#-&#6;'" 3-#6@$/#&$#7&0G#?&7$2" %&"&#H#>#0%#-7&61$&+0"&&"#1D3 %&
"#<F"&+,&$"#H#7?4&- 07,3 +#73%3#G&0&$C$ &3-1&"#0"&$#>#$#$>#&1/6#0%&$#3%0%#3#O5# %&#61$7#,3
6#03 3-7$#37 "3"#7&$$#?4&6&0#%C$ #O$&3"#;F61&$7#0%&&6Q3-3&@1#0"#7&0+#$%#$3##61#0G&$&$$#3%&
1$&7#" "&3&@$#3>0% 3@,&>#"3O" 7 ,6#0%#"#E;-#E'-'#7&$$ "&3&31$!&331$-0&3 ,Q07 &-3#$C
0&6#"&7$"&$#31#7 ,#""&$#/,$1$&33#/ 6#0%&&5# %&#$C&1$#3#0%##" %,-1&$#H%$%&-5 H"&#1@, 7"&05&$6
",#  
#I=;;=
" %,"# %?4&$!&" 3$&7#33&0U;<II ;I$,C" $0# $&,@77 #0H*! "#  $# %& " I( )$ *+#, "& .&$& #/ &0, "# 0%&6$&=- .! @#$  $ 07G#3 # #5# ?V#3 %"
 # ''=; - ># , 62$ 7 &610G  "# #/$& B"# ,G# O !& ?4& "# H#7?4&&@O#% +0"&>0% "#E<;;'-<O0# $&"#-$#1$#3#0%"1#,&7&0%$%&"#3#/$&3B"##&"&0%&,D/ 7&
0 6&", ""#   #>#0 # 2"  61$#3 1D, 7# 0U ;'I 3%0"&  #H#7%" #6 ,/$ /0&$"&- #H1#"#
3##" %,-1$>##6<" 3-5, $"&3" 331$-1/#&"2@ %&%, !"&-&73 4&#6>#+#$@G&0&$C$ 
3#$C$#"! "1#,6#%"#-&#6;'" 3-#6@$/#&$#7&0G#?&7$2" %&"&#H#>#0%#-7&61$&+0"&&"#1D3 %&
"# <F "& +,&$ " #H#7?4&- 07,3 +# 73%3 # G&0&$C$ &3- 1&"#0"& $#>#$#$ ># & 1/6#0%& $#3%0%# 3#O 5# %&
#61$7#,36#03 3-7$#37 "3"#7&$$#?4&6&0#%C$ #O$&3"#;F61&$7#0%&&6Q3-3&@1#0"#1#0G&$
"# @#03 # 3 +, ?4& #7&$$ "&3 &3 1$!&3 31$- 0& 3 ,Q07 &- 3#$C 0&6#"& 7$"&$ #31#7 , # ""& $#/,$
1$&33#/ 6#0%& & 5# %& #$C & 1$#3#0%#- 5 H"& # 1@, 7"& - =;;=
  # I=;;=

    ;'I <;   !"# $# %&
" <( )$ *+#,- "& .&$& #/ &0, )  1- 3%"& "# 4& ,&- $ "$ 0 L#0 0 . &$# 833&- 0 5&$6 "
# - #%7 . 8 &    .    
- 8$3 ,# $&- &,%# $&- &%&$ 3% "# R0 @3 $@0&. ;I'<< <- ># ,G# 5&  1$&1&3% 6 ?4& "# $&7#" 6#0%& &66 *+#, 1&$ 1$%# "# 807& 8$"#37&
=- &@O#% +0"&  7&@$0? " >0%  "# E <;- 6 & "# ;- "#7&$$#0%# "&3 &0%$%&3 "# $2" %&
#33&,  . 0U3 < # <- 5 $6"&3 #6 ;=;=; # =;=; 07&0%$0"& 3# & $2 #6 ,/$ 07#$%&
# 04& 3@ "&- 5&  "#%#$6 0"  3 
- 1&$ - 1$ &3 %&3 # %#$6&3 " ?4& 1$&1&3% # 1$ >#0& 1$!& "# ;' " 3- ># 5, $C 1D3 & "#7$3& "& 1$!& "& 1$#3#0%# #" %,- 1$#3#0%# $#31&3% 4& 3#0"&
7&0%#3%"  ?4&- 1$#36 $ 3# 4& 7# %&3- 1#,& $2- 7&6& +#$""# $&3- &3 5%&3 $% 7,"&3 1#,& %&$ 7&05&$6#
1$#+ 3%& 0& $% /& < "& - 5 70"& "+#$% "& "# ># 0& 73& "# $#+#,  3#$C 0&6#"& 7$"&$ #31#7 , $%
'I- 07 3&)-"&#$C&1$#3#0%##" %,-1&$#H%$%&-5 H"&#1@, 7"&05&$6",# #I=;;=

  <  ;'; I;   !"# $# %&";()$
*+#,-"&.&$&#/ &0,) 1-3%"&"#4&,&-$NK8 K.8K-05&$6"# -#%7.
8&&0/3% ,+ 3%&$#$&.;; ->#807&0%0"#$8$3 ,=,G#O !&?4&"#H#7?4&&@O#% +0"&>0% "#E';-6 &"#;-$#1$#3#0%"1#,2","#$2" %&807C$ &0;;<;<;''
3%0"&#H#7%"#6,/$ /0&$"&-#H1#"# 3##" %,-1$>##6<" 3-5, $"&3<" 331$-1/#&"2@ %&%, !"&&73 4&#6>#+#$@G&0&$C$ 3#$C$#"! "1#,6#%"#-&#6;'" 3-#6@$/#&$#7&0G#?&7$2" %&"&#H#>#0%#7&61$&+0"&&"#1D3 %&"#<F"&+,&$"#H#7?4&- 07,3 +#73%3#G&0&$C$ &3-1&"#0"&$#>#$#$>#&1/6#0%&$#3%0%#
3#O5# %&#61$7#,36#03 3-7$#37 "3"#7&$$#?4&6&0#%C$ #O$&3"#;F61&$7#0%&&6Q3-3&@1#0"#1#0G&$
"#@#03#3+, ?4&#7&$$ "&3&31$!&331$-0&3 ,Q07 &-3#$C0&6#"&7$"&$#31#7 ,#""&$#/,$1$&33#/ 6#0%&
&5# %&#$C&1$#3#0%##" %,-1&$#H%$%&-5 H"&#1@, 7"&05&$6",#  "&#133"&0#3%7 ""#"#4&
,&-&3;<"#0&+#6@$&"#
#I=;;=

Extrato do Instrumento Particular de Distrato Social
Pelo presente instrumento particular: 1. TSCE/GTIS Brazil, L.L.C., com escritório em Nova York/EUA, CNPJ 10.634.217/0001-07,
por, Daniel Cherman, RG 04.181.517-6 IFP/RJ, CPF 740.444.277-04; e Haaillih Bittar, RG 27.664.205-3 SSP/SP, CPF 279.018.46828, OAB/SP 199.736, ambos residentes em São Paulo/SP, cuja procuração foi registrada na JUCESP em 13.08.2019, 390.131/19-2;
e 2. TSCE/GTIS Brazil Partners, L.P., com escritório em Nova York/EUA, CNPJ 07.980.300/0001-23, por seus procuradores,
Daniel Cherman e Haaillih Bittar, cuja procuração foi registrada na JUCESP em 13.08.2019, 390.132/19-6, únicas sócias,
resolvem, Liquidar, Dissolver e Extinguir a Sociedade de acordo com os seguintes termos e condições: I. liquidar e dissolver, no
presente ato, a Sociedade. II. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 522.293,00, dividido em 522.293 quotas
com valor nominal unitário de R$1,00, assim distribuídas entre as sócias: TSCE/GTIS Brazil Partners, L.P.: 522.292 quotasR$522.292,00-99,99998%; TSCE/GTIS Brazil, L.L.C.: 1 quota-R$1,00-0,00002%; Total: 522.293 quotas-R$ 522.293,00-100%. III. O
patrimônio líquido da Sociedade em 31.08.2020 é de R$ 1.407.907,08, conforme balanço patrimonial. IV. a Sociedade não possui
passivos e possui ativo total, representado por caixa e equivalentes de caixa, no valor de R$ 1.407.907,08. V. Posto que não há
passivos a liquidar, a fase de liquidação (Artigo 1.102 do Código Civil) se resumirá à distribuição de dividendos, valor de
R$ 885.614,08, e restituição do ativo, valor total de R$ 522.293,00, sendo tais valores pagos integralmente à sócia TSCE/GTIS
Brazil Partners, L.P., mediante remessa de recursos ao exterior. V.1. Realizada a restituição do ativo, conforme aqui mencionado,
ﬁca encerrada a fase de liquidação da Sociedade. VI. As sócias, asseguram e garantem que a Sociedade não possui nenhuma
obrigação de qualquer natureza, e por essa razão não há qualquer responsabilidade adicional a ser liquidada. VII. As sócias, neste
ato, outorgam-se mutuamente e à Sociedade a mais ampla, geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais
reclamarem. A Sociedade será extinta para todos os ﬁns legais, a partir do arquivamento do distrato perante a JUCESP. VIII. Os
livros e demais documentos da Sociedade serão conservados pelo Sr. Carlos Alberto Marcicano, brasileiro, casado, contador,
R.G. 8.331.292-4 SSP/SP, CPF 001.695.228-65, residente em São Paulo/SP, que será responsável para todos os ﬁns legais.
Conforme as deliberações aprovadas acima, a Sociedade é dissolvida, a partir da presente data, para todos os ﬁns e efeitos
legais. Nada mais. São Paulo, 1º.09.2020. Sócias: TSCE/GTIS Brazil, L.L.C. e TSCE/GTIS Brazil Partners, L.P. - ambas: p.p.
Daniel Cherman e Haaillih Bittar. Responsável pela guarda dos Livros: Carlos Alberto Marcicano. Advogada: Ligia Aguiar do
Amaral Vieira - OAB/SP: 234.701. JUCESP 486.910/20-9 em 16.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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
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ATAS/BALANÇOS/ED TA S/LE LÕES

APMDFESP- Associação de Policiais Militares Portadores de
Deficiência do Estado de São Paulo
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES PORTADORES DE
DEFICIÊNCIA FÍSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – APMDFESP, no uso de suas
atribuições legais, nos termos do artigo 13, II, letra b, do Estatuto Social, CONVOCA
os associados em pleno gozo de suas capacidades estatutárias para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, na sede social da entidade, localizada na Rua Adolfo
Samuel, nº 14, São Paulo - Capital, a realizar-se no dia 17 de Dezembro de 2020, em
primeira convocação às 09h30, com metade mais um dos associados quites com a
Tesouraria da Associação e em pleno gozo de suas capacidades estatutárias e às
10h30, em segunda e última chamada, com qualquer número de associados presentes
ao ato assemblear, quites com a Tesouraria da Associação e em pleno gozo de suas
capacidades estatutárias, a fim de deliberarem na ordem do dia sobre a seguinte
pauta: (a) Autorizar o ajuizamento de Ação Judicial visando questionar a incidência de
imposto de renda nas verbas recebidas a titulo de DEJEM; (b) Demais assuntos de
interesse dos associados. São Paulo, 24 de Novembro de 2020.
Antonio Figueiredo Sobrinho - Presidente da APMDFESP

EDITAL DE INTERDIÇÃO Processo Digital nº: 1001659-08.2020.8.26.000 Classe – Assunto: Interdição – Nomeação
Requerente: Luciane Nunes da Silva Requerido: José Inácio da Silva EDITAL PARA CONHECIMENTO DE
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE JOSÉ INÁCIO DA SILVA, REQUERIDO POR LUCIANE
NUNES DA SILVA - PROCESSO Nº1001659-08.2020.8.26.0008. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Família e
Sucessões, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. André Yukio Ogata, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 14/10/2020, foi
decretada a INTERDIÇÃO de JOSÉ INÁCIO DA SILVA, CPF 087.676.378-68, declarando-o relativamente incapaz de
exercer pessoalmente os atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial e nomeada como CURADORA, em caráter
DEFINITIVO, a Sra. Luciane Nunes da Silva. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias,
e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de outubro de 2020.

Edital de intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0014765-85.2020.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara
Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Lincoln Antônio Andrade de Moura, na forma da Lei, etc. Faz
saber a Bertelli Empreendimentos e Participações Imobiliárias Ltda., CNPJ. 15.165.562/0001-62, que Walmir Pereira Modotti
move a ação de Cumprimento de Sentença, foi determinada a Intimação, por Edital, para que, no prazo de 15 dias, efetue o
pagamento da quantia de R$ 4.368,83 (junho/2020), corrigido e acrescido de custas se houver, nos termos do art. 513, § 2º,
IV, do CPC, e ciente de que, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o
valor do débito e, transcorrido o prazo sem o pagamento espontâneo, independente de nova intimação, passará a fluir o
prazo de 15 dias para apresentação de impugnação, nos próprios autos e independente de penhora, (art. 525, caput, CPC).
Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 13 de novembro de 2020.
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ASSOCIAÇÃO DE ANTIQUÁRIOS DO ESTADO DE SÃOPAULO
C.N.P.J.: 44.316.065/0001-16
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da ASSOCIAÇÃO DE ANTIQUÁRIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, no
uso de suas atribuições, que lhe confere o Estatuto, CONVOCA:Todos os associados
(as) da ASSOCIAÇÃO DE ANTIQUÁRIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, para
participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que acontecerá no dia 06
de Dezembro de 2020 às 10:00 horas em 1ª convocação com a presença da maioria
absoluta do quadro social, as 10:30 horas em 2ª convocação com 1/3 dos associados
quites e as 11:00 horas em 3ª convocação com 1/3 dos associados quites com a
associação, encerrando-se a sessão as 14:00 hs. com a ORDEM DO DIA: a)
APROVAÇÃO DA MUDANÇA DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO, b) REFORMA E
CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO, no endereço Av. Paulista
nº 1578 – Jardim Paulista – São Paulo – SP. São Paulo, 24 de Novembro de 2020.
Associação de Antiquários do Estado de São Paulo. Luiz Henrique A. Souza - Diretor
Presidente.

SINDICATO DOS AGENTES VISTORES E AGENTES DE APOIO
FISCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SAVIM
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária
Nos termos dos artigos 6º, 7º; 9º, 10, 11 e 44 e demais disposições atinentes à espécie
dos Estatutos Sociais, ficam os Srs.Associados convocados para a Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada no dia 08 de dezembro de 2020 com início às 9h00 e
término às 16h00 na sede do SAVIM situada na R.Cel. Xavier de Toledo, 316, 12ºandar,
Conj.120 - São Paulo - SP. ORDEM DO DIA: a - Votação por escrutínio secreto e direto
dos senhores membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho
Deliberativo, nos termos dos artigos 12, 21, 44 e 49 e demais disposições dos
estatutos sociais da entidade atinentes à espécie, respectiva ao triênio a iniciar-se em
1º janeiro de 2021 e findar-se em 31 de dezembro de 2023. b – Apuração dos votos. c
– Proclamação dos eleitos. São Paulo, 26 de novembro de 2020. José Lamas Otero Diretor Presidente.

DGF EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ/MF nº 25.046.757/0001-47 - NIRE 35.229.983.455
Ata de Reunião Ordinária de Sócio Realizada em 09 de Novembro de 2020 às 10:00 Horas
Data, Horário e Local: No dia 09 de novembro de 2020, às 10:00 horas, na sede da sociedade na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Major Sertório, 332, 2º andar, conj. 201, CEP: 01222-000. Presenças: Compareceu o sócio detentor
da totalidade do capital social da DGF Empreendimentos Ltda., sociedade empresária limitada, com seus atos constitutivos
arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 35229983455, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.046.757/0001-47, a saber: JAG
Participação e Desenvolvimento Ltda., sociedade empresária limitada, estabelecida a Rua Major Sertório, nº 332, conjunto
201, CEP 01222-000, São Paulo/SP, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo
(“JUCESP”) sob o NIRE 35.215.849.841, inscrita no CNPJ/MF nº 03.296.489/0001-89, neste ato representada pelo sócio administrador Frederico de Toledo Gottheiner, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n° 33.504.871-7-SSP/SP, inscrito no
CPF/MF n° 369.657.798-70 e por Daniela de Goes Gottheiner, brasileira, casada, empresária, portadora do RG n° 24.974.2299-SSP/SP, inscrita no CPF/MF n° 245.520.488-05, ambos com escritório a Rua Major Sertório, n° 332, 2º andar, conjunto 201,
CEP 01222-000, São Paulo/SP. Convocação: Tendo em vista o comparecimento do único sócio foi dispensada a publicação
de convocação, nos termos do art. 1072, § 2º do Código Civil brasileiro. Composição Da Mesa: Frederico de Toledo Gottheiner,
como Presidente e Daniela de Goes Gottheiner, como Secretária. Ordem do Dia: Deliberação sobre a diminuição do capital no
valor de R$ 1.150.000,00 (um milhão e cento e cinquenta mil reais). Deliberações Unânimes: Deliberou o sócio pela diminuição
do capital da DGF Empreendimentos Ltda., no valor de R$ 1.150.000,00 (um milhão e cento e cinquenta mil reais) mediante
devolução em dinheiro. Aprovação da Ata e Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi redigida a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada, encerrando-se a reunião, tendo as deliberações sido tomadas por unanimidade
de votos. São Paulo, 09 de novembro de 2020. Frederico de Toledo Gottheiner - Presidente, Daniela de Goes Gottheiner
- Secretária. JAG Participação e Desenvolvimento Ltda. - Frederico de Toledo Gottheiner/Daniela de Goes Gottheiner.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
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CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ 29.938.085/0001-35 - NIRE 35.300.514.611-Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 09.11.2020
1. Data, Hora e Local: 09.11.2020, às 10h00, na sede da Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo
S.A. (“Companhia”), na Estrada de Itapecerica, nº. 4.157 - Capão Redondo, 05.858-001, São Paulo/SP. 2. Presença:
Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404/76 (“LSA”), constatando-se a presença
das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se veriﬁca das assinaturas constantes e apostas
no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram
dispensados pelo comparecimento das acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, conforme
permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidente: Luís Augusto Valença de Oliveira e Secretário:
Igor de Castro Camillo. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre o ajuizamento de ação judicial perante o Poder Concedente.
6. Deliberações: As acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, por unanimidade de votos, após
debates e discussões, conforme atribuição prevista no artigo 6º, inciso (xvii) do Estatuto Social da Companhia, deliberaram:
6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Aprovar o
ajuizamento de ação judicial perante o Poder Concedente, visando o cancelamento do auto de infração aplicado contra a
Companhia por meio do Termo de Fiscalização n.º 01/2019 (Comunicado CMCP n.º 0923/19), cujo processo administrativo
se encerrou por meio do Comunicado CMCP n.º 0878/2020, conforme termos e condições apresentados nesta assembleia.
7. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida
e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, MP 2.2002/2001. São Paulo/SP, 09.11.2020. Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e, Igor de Castro
Camillo, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira; e (2) Ruasinvest Participações
S.A., Sr. Paulo José Dinis Ruas e Sra. Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original, lavrado no
livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº. 02, às folhas 36 e 37. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da
Mesa - Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil, Igor de Castro Camillo - Secretário - Assinado com certiﬁcado digital
ICP Brasil. JUCESP nº 490.488/20-1 em 19.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

DECLARAÇÃO À PRAÇA - EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1026802-82.2018.8.26.0100 ( U 395 ) O Doutor
Ralpho Waldo De Barros Monteiro Filho, MM. Juiz 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 aos
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Jefferson Lattari Gomes Puig e Luis Nicolau Lattari Schumann Puig
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre a vaga de garagem denominada
“BX1”, localizada no Edifício Nacao, situado na Rua Dr. Carvalho de Mendonça, 33, Campos Elíseos, São
Paulo-SP, com área útil de 35,090 m², área comum de 9,7805 m², área construída de 44,8705 m², fração ideal
de 1,0754%, contribuinte nº 007.009.0136-1, matrícula 109.428 do 2º R.I., 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-SP.
J - 26 e 27/11

EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1006844-76.2019.8.26.0003O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Bertholazzi,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DINO VITTI CONSTRUT ORA E INCORPORADORA LTDA
(CNPJ43.456.763/0001-54) na pessoa de seu representante legal que lhe foi proposta uma AÇÃO
DEADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, PELO PROCEDIMENTO COMUM, por parte de
JUSSARAFERREIRA FIGUEIRA, E YARA FERREIRA FIGUEIRA, objetivando que seja apresente ação
julgada procedente, valendo a sentença como título para transcrição do imóvel designado como: conjunto
(unidade autônoma nº 32), localizado no 3º andar do “EDIFÍCIO SAIT PAUL”, situado na Rua Botucatu nº 591,
na Vila Clementino - Saúde – 21º Subdistrito, São Paulo/SP, objeto da matricula nº 179.020 do 14º CRI de São
Paulo/SP. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, apresente respostas. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei.
25 e 26/11

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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no tour nacional, e serve como
referência na formação dos grupos e confrontos. A dupla, que
representará o Brasil em Tóquio
no ano que vem, tem dois pódios
na temporada, uma prata e um
bronze, mas o carioca Evandro
quer ir mais longe.
“Nós vamos para esta etapa
como líderes do ranking de entrada, o que é importante, mas
sabemos que ainda falta o objetivo principal que é o título de
uma etapa. Chegamos perto duas
vezes já, mas estamos felizes,
pois conquistar uma medalha no
Circuito Brasileiro é uma tarefa
difícil. A cada dia surgem novas
duplas, novos talentos, com potencial, competentes e fazendo
jogos de igual para igual. Para
esta etapa teremos essa motivação extra de jogarmos com a camisa dourada, mas apesar disso,
sabemos o que temos que fazer
como time e individualmente
para continuarmos a manter o
bom retrospecto das etapas. Queremos agora o topo do pódio, para
isso vamos pensar em cada jogo,
e ir melhorando a cada dia”,
Evandro.
Nesta etapa as 24 duplas participantes do torneio principal as 16 já garantidas pelo ranking
e as oito vindas do qualifying –
serão divididas em seis grupos de

Guto e Arthur Mariano conquistaram duas pratas na temporada
quatro duplas. Os dois primeiros uma competição.
de cada grupo, mais os quatro
“Montamos o time focados
melhores terceiros colocados em Paris 2024. Sabemos que teavançam para as oitavas de final. mos um grande caminho pela
Desta fase em diante, a compe- frente, com muita evolução intição segue no formato elimina- dividual e enquanto time. Trabatório direto até as disputas de lhamos muito diariamente, e o
medalha.
resultado é consequência disso.
Um dos destaques deste iní- Sabemos que ainda temos muito
cio de temporada é a dupla re- a evoluir, mas estamos confiancém-formada entre Guto e Ar- tes que com o trabalho desenvolthur Mariano (RJ/MS). Em três vido pela nossa comissão técnietapas disputadas eles fizeram ca temos chances reais de serduas finais, e em ambas ficaram mos campeões”, Guto.
com a prata, e estão em terceiro
Além de Evandro/Bruno Schno ranking geral. Embora o foco midt (RJ/DF) e Guto/Arthur Mados dois seja a longo prazo, Guto riano (RJ/MS), a lista das 16 duse mostra confiante para mais plas garantidas na fase principal

Foto/ Pedro Bragança

Copa São Paulo de Kart define
campeões da temporada neste
sábado na Granja Viana

Copa São Paulo de Kart Granja Viana
A etapa de encerramento da des vencedores no dia 5 de deCopa São Paulo de Kart aconte- zembro, em conjunto com a
ce neste final de semana no Kar- Copa KGV.
tódromo Granja Viana, em Cotia,
“Foi um ano bem diferente
na Grande São Paulo. A decisão aqui no KGV e acredito que fizedo campeonato definirá os cam- mos o nosso melhor, entregamos
peões da temporada em todas as um torneio de altíssimo nível e
categorias - com exceção da com bons protocolos de saúde
Pró-500, que consagrará os gran- para todos os envolvidos. Esta-

mos muito felizes de consagrar os
campeões do ano na Copa SP e
tenho certeza de que as disputas
na pista serão acirradas e emocionantes”, diz Felipe Giaffone,
organizador da Copa São Paulo de
Kart e proprietário do KGV.
Após a semana recheada de
treinos livres, as categorias começam a ser definidas no sábado a partir das 8h da manhã (horário de Brasília) com as primeiras tomadas de tempo da KZ2/
Shifter ROK, Rotax DD2/Masters e ROK Cup Executive. A rodada dupla de corridas terá início logo em seguida: KZ2/Shifter ROK às 08h30 e 09h40, Rotax DD2/Masters às 8h55 e às
10h05, seguida da ROK Cup
Executive às 09h15 e 10h25.
O segundo grupo do dia
será exclusivo de categorias
Rotax. Os primeiros a entrar
na pista serão os karts da Max/
Max Masters a partir das
10h50. Na sequência vem a
Junior Max às 11h00, além da

M icro Max e Mini Max que aceleram juntas às 11h10.
As corridas começam às
11h20 com a Max/ Max Masters,
que terão a segunda bateria às
12h50. A Junior Max (11h40 e
13h10), além da Micro Max/
Mini Max (12h00 e 13h30) também contarão com uma rodada
dupla de baterias para definir os
campeões do ano.
Os karts carenados da Pró500 realizarão a tomada de tempos em dois grupos (G1 e G2)
às 12h20 e 12h35, respectivamente. A prova única de 1h20 de
duração acontece às 13h50 e encerrará a etapa da Copa São Paulo de Kart. A sexta etapa da Copa
SP foi realizada em conjunto
com as 500 Milhas de Kart há
duas semanas, por isso a Pró500 somente realizará a decisão
do seu campeonato no início do
próximo mês.
Para conferir a programação
completa, acesse o site oficial do
Kartódromo Granja Viana.

Morre Diego Maradona, aos 60 anos,
após parada cardiorespiratória
Um dos maiores nomes do
futebol mundial em todos os
tempos, Diego Armando Maradona faleceu na quarta-feira (25),
aos 60 anos. Segundo a Télam,
agência pública de notícias da
Argentina, o ex-jogador sofreu
um ataque cardiorrespiratório
em casa, na cidade de Tigre, zona
norte da região metropolitana da
capital Buenos Aires.
No início de novembro, Maradona foi submetido a uma cirurgia no cérebro para drenar um
hematoma subdural. Por decisão
da família, permaneceu hospitalizado devido a uma “baixa anímica, anemia e desidratação” e
um quadro de abstinência devido
ao vício em álcool, conforme
informes médicos. Ele teve, inclusive, que ficar sedado. O ído-

lo argentino recebeu alta no último dia 11 para continuar a recuperação em casa.
Considerado o maior nome
da história do futebol argentino,
Maradona foi o grande nome da
conquista albiceleste na Copa do
Mundo de 1986. Na ocasião, ficou marcado por um gol de mão
- que ele próprio apelidou de
“Mano de Dios” (mão de Deus)
- contra a Inglaterra e por outro,
na mesma partida, que é considerado o mais bonito da história
dos Mundiais, em que driblou
quase todo o time inglês antes de
balançar as redes.
Ele também brilhou vestindo,
principalmente as camisas de
Barcelona (Espanha), Napoli
(Itália) - onde é venerado - e do
Boca Juniors (Argentina), time

do coração. Chegou a dirigir a
seleção do país na Copa de 2010,
sendo eliminado nas quartas de
final pela Alemanha.
Fora de campo, no entanto, o
ex-jogador acumulou problemas
com drogas. Em 1991, Maradona foi suspenso por 15 meses
por uso de cocaína. Três anos
depois, na Copa do Mundo de
1994, o ídolo foi pego no doping
por uso de efedrina, chegando
inclusive a sair de campo, durante uma partida acompanhado por
uma enfermeira. No início dos
anos 2000, após ingerir um coquetel de remédios, o ex-atleta
entrou em coma e esteve perto
da morte.
O ex-jogador e atual senador
Romário lamentou a morte do
craque argentino em uma sequ-

ência de mensagens publicadas
no Twitter.
Na agência Reuters, Pelé
também prestou homenagem ao
craque argentino: “Noticia triste, perder amigos dessa maneira. Que Deus dê bastante força
para a família.
Com certeza um dia vamos
bater uma bola juntos lá no céu”,
disse o ídolo brasileiro, de 80
anos, em declaração passada à
agência de notícias por sua assessoria de imprensa.
Maradona era técnico do Gimnasia Y Esgrima, de La Plata
(Argentina), mas estava afastado
devido ao tratamento de saúde.
Ele deixa dois filhos (Diego e
Diego Fernando) e três filhas
(Dalma, Gianinna, Jana). (Agencia Brasil)

pelo ranking conta também com
Alison/Álvaro Filho (ES/PB),
André/George (ES/PB), Vinícius/Vitor Felipe (ES/PB), Renato/Adriélson (PB/PR), Allison
Francioni/Fábio (SC/CE), Hevaldo/Adelmo (CE/BA), Oscar/Thiago (RJ/SC), Marcus/Felipe Cavazin (RJ/PR), Fernandão/Harley
(ES/DF), Eduardo Davi/Bernardo
Lima (PR/CE), Patrick/Saymon
(PR/MS), Averaldo/Matheuszinho (TO/SE).
Qualifying define os últimos
classificados nesta quinta-feira
O primeiro dia de competição da quarta etapa masculina será
reservado à fase de classificação,
o qualifying, com 24 duplas com
menor pontuação no ranking.
Nesta parte do torneio as duplas
jogam em sistema de eliminatória simples e as oito vencedoras
na última rodada se classificam.
As partidas começam às 8h e todas contarão com transmissão ao
vivo nos canais oficiais da CBV.
As duplas inscritas neste qualifying são: Léo Vieira/Luciano
(DF/ES), Lipe/Rafa (CE/PR),
Miguel/Anderson Melo (MS/
RJ), Álvaro Andrade/Rafael (SE/
PB), Jefferson/Felipe (CE/DF),
Pedro/Ferramenta (PB/RJ),
Maia/Vinícius Cardozo (RJ),
Allysson Lima/Ramon Gomes
(CE/RJ), João Pedro/Lucas Sam-

paio (RJ), Luccas Lima/Júlio
César (SP), Márcio Gaudie/Léo
Gomes (RJ), Luan/Thiago
(RN/PB), Gabriel Santiago/
Johann, Mateus Dultra/Gabriel Zuliani (CE/PR), Gabriel
Gouveia/Luccas Amorim (RJ/
DF), Tony/David (SC/BA),
Nilton/Rafa (RO/PR), Edson/
Jean (MA/MS), Benhur/Matheus Santos (ES), Thayan/Negugu (RJ), Oldair/Zech (MG) e
Cadu/Anthony (MS).
Protocolo de prevenção
Todos os atletas realizaram
um teste inicial para COVID-19
antes da competição. O resultado foi enviado à CBV e, só diante disso, confirmada a inscrição.
Um dia antes da estreia na competição, os atletas chegam a Saquarema, respondem a um questionário sobre sintomas, aferem
a temperatura, oximetria e realizam novo teste de COVID-19.
Em caso de mais um resultado negativo, o atleta entra na disputa. A partir do momento em
que entra no CDV, o atleta só sai
após a eliminação ou no último
dia para retorno. O protocolo
será exatamente o mesmo com
todos os envolvidos: comissões
técnicas, arbitragem, fornecedores, colaboradores do CDV, e em
todo o staff da CBV.

500 Km de Interlagos:
Mineiro Victor Corrêa realiza
sonho de correr com seu pai
Foto/ Claudio Kolodziej

A temporada 20/21 do Circuito Brasileiro Open de Vôlei
de Praia chega à quarta etapa, e,
desta vez, com novidades no formato. Assim como aconteceu no
torneio feminino na semana passada, a disputa na chave principal
passa a contar com 24 duplas
também no masculino. O evento, que segue sediado no Centro
de Desenvolvimento de Voleibol
(CDV), em Saquarema (RJ), tem
início nesta quinta-feira (26)
com o qualifying, onde outras 24
duplas se enfrentam na busca por
oito vagas entre os mais bem
colocados no ranking nacional.
Os fãs poderão conferir todos os lances do torneio com
as transmissões ao vivo realizadas
no
site
voleidepraiatv.cbv.com.br, na
fanpage da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) no
Facebook, no aplicativo da
CBV, e, a partir das semifinais,
no sábado (28.11), exclusivamente nos canais SporTV.
Além das mudanças na quantidade de duplas no torneio, a
quarta etapa reserva outra novidade: os donos da camisa dourada. Evandro e Bruno Schmidt
(RJ/DF) chegam à Saquarema
(RJ) como primeiros do ranking
de entradas – que leva em consideração os últimos 10 resultados

Foto/ Wander Roberto

Quarta etapa começa nesta
quinta-feira com novo formato

Depois de 21 anos no automobilismo, passando por
diversas modalidades desde o
kartismo até categorias de
monopostos e protótipos europeus, e agora no rali brasileiro, o mineiro Victor Corrêa (Unifenas) realizou um
sonho no último fim de semana. Pela primeira vez ele correu em dupla com o seu pai,
Victor Corrêa de Oliveira (66
anos), e a bordo de um Passat
conquistaram a quarta posição na categoria T2.0 nos 500
km de Interlagos.
“Desde quando eu comecei a correr, sonhava com um
momento como esse, de fazermos uma corrida de longa
duração juntos. A gente teve
um resultado considerável,
tendo em vista que corremos
com um carro bem menos
potente do que os nossos
concorrentes. Ter feito tudo
isto, tudo o que representava
a corrida e ainda ter terminado a prova com propriedade,
tendo feito as coisas com
muita cautela, foi fantástico.
E essa foi só a primeira, se
Deus quiser...”, comentou o
Campeão Brasileiro de Rally
de Velocidade em 2018.
Piloto amador na década
de 70, o ‘velho’ Victor passou
o gosto pelos carros e pelo
automobilismo ao seu filho,
que estreou na categoria Cadete aos nove anos de idade
na Copa Alfenas de Kart, onde
já se sagrou campeão, e desde então sempre estão juntos
nas pistas e nas trilhas.

Cuidados para previnir a Covid 19:
- Use máscaras
- Lave bem as mãos
- Evite aglomerações

“O meu pai que sempre
foi fã incondicional de corrida. Eu me lembro de quando era pequenininho, o meu
pai me levava de madrugada
para assistir as Mil Milhas de
Interlagos e ele falava “já
pensou um dia a gente correr
juntos?”. Então, isso foi a
concretização de um sonho,
foi emocionante”, contou
emocionado o representante
da Unifenas, seu patrocinador desde o início de sua vitoriosa carreira. “Quando comecei a pilotar aos 18 anos
lá nos anos 70, essa possibilidade era inimaginável. É
uma situação indescritível e
de uma emoção única”,
emendou o pai, igualmente
emocionado.
Agora pai e filho partem
de Alfenas, no sul de Minas
Gerais, para o Rally da Graciosa, no Paraná, onde neste
fim de semana (28 e 29/11)
será realizada a penúltima
etapa do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade.
A dupla Victor Corrêa/Maicol Souza está a um ponto da
liderança da categoria RC5, e
vão partir com tudo em busca do segundo título de campeões brasileiros.
“Queremos um outro fim
de semana emocionante e
com mais motivos ainda para
comemorar. Estamos bem
preparados e focados para
buscar outros excelentes resultados”, completou o piloto de Alfenas, sul de Minas
Gerais.

