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Bandeira vermelha patamar 2 é
acionada e conta de luz fica mais cara
A Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel)
reativou o sistema de bandeira tarifárias e definiu a bandeira vermelha patamar 2 para
o mês de dezembro, a mais
alta, com custo de R$ 6,243
para cada 100 quilowatts/hora
consumidos.
Em maio deste ano, em razão da pandemia de covid-19,
a Aneel havia decidido manter
a bandeira verde acionada até
31 de dezembro deste ano.
Entretanto, em reunião extraordinária na segunda-feira (30),
a diretoria do órgão avaliou que
a queda no nível de
armazenamento dos reservatórios das usinas hidrelétricas e a
retomada do consumo de energia justificavam o aumento.
O sistema de bandeiras
tarifárias foi criado em 2015

Equipe do Instituto Butantan inicia
inspeção de fábrica na China
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Seis milhões de pessoas pediram
empréstimo na pandemia, diz IBGE
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A Pfizer e a BioNTech pediram ao regulador de medicamentos da Europa autorização
condicional para sua vacina
contra a covid-19, após submeterem solicitações semelhantes
nos Estados Unidos e no Reino Unido, informaram as empresas na terça-feira (1º), em Frankfurt, na Alemanha
O pedido para a Agência Europeia de Medicamentos (EMA)
vem depois de as empresas reivindicarem aprovação nos EUA
em 20 de novembro, deixando-as
um passo mais perto de lançarem
sua vacina.
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Previsão do Tempo
Quarta: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,23
Venda: 5,23
Turismo
Compra: 5,18
Venda: 5,38

EURO
Compra: 6,30
Venda:
6,30

29º C
19º C

Noite

Foto/Arquivo/ABr

Mortalidade por Aids cai 39%
no Estado de São Paulo na
década

a mais do que importou, divulgou na terça-feira (1º) Ministério da Economia. Isso representa crescimento de 4,7% em

relação ao mesmo mês do ano
passado, quando o superávit
atingiu US$ 3,565 bilhões.
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O Estado de São Paulo registrou queda de 39% na mortalidade por Aids e de 33% na incidência de casos da doença, nos últimos dez anos. Os dados inéditos
da Secretaria de Estado da Saúde
refletem a melhoria nas estratégias de prevenção e assistência na

rede pública de saúde.
A queda de óbitos está relacionada principalmente ao acesso a
tratamento ARV (antirretroviral),
disponível gratuitamente no SUS.
Em 2010, SP registrou 3.023 mortes,
uma taxa de 7,3 por 100 mil habitantes anualmente.
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Percentual de famílias
endividadas cai em novembro
e chega a 66%
Após três quedas consecutivas, o número de famílias brasileiras com dívidas chegou em
novembro ao mesmo patamar
de fevereiro, antes dos impactos mais severos da pandemia
de covid-19. Os dados são da

Pesquisa de Endividamento e
Inadimplência do Consumidor
(Peic), divulgada na terça-feira
(1º) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).
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Esporte

Brasileiros buscam índice
olímpico na maratona
em Valência
A Maratona de Valência, na
Espanha, é a grande oportunidade de quatro atletas brasileiros de
tentar ainda este ano os índices
olímpicos exigidos pela World
Athletics para os Jogos de Tóquio, em 2021. A prova de 42.195
m será disputada neste domingo
(6) e seguirá restrições e medidas
de segurança, impostas pela pandemia global Covid-19.
O grupo é formado por Ederson Pereira, Adriana Aparecida da
Silva, Valdilene dos Santos Silva e
Andreia Hessel, todos atletas do
Pinheiros, que serão acompanhados pelo treinador Claudio Roberto de Castilho.
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Alberto Otazú é
campeão da Copa
Interior de Kart
A desistência de última
hora de um piloto, abriu a possibilidade do piloto Alberto
Otazú (AVSP/Bianchi Automóveis/Cardoso Funilaria e Pintura/No Fire Services/Rolley Ball/
Speed Truck/TS Sports) competir e se sagrar campeão da
Copa Interior de Kart, disputada no último domingo no Kartódromo Arena de Itú, no interior de São Paulo.
“Eu fui para assistir aos
meus companheiros da equipe

Esquadrão Shell na decisão da
Porsche Endurance Series tem
seis pilotos em cinco carros

Ederson Pereira

Copa São Paulo de Kart
encerra temporada no
Kartódromo Granja Viana
A sétima e última etapa da Copa
São Paulo de Kart foi realizada no último sábado (28) no Kartódromo Granja Viana, em Cotia, na Grande SP. Em
uma etapa marcada por grandes disputas e batalhas por posições na pista, a competição contou com vitória
do jovem Leonardo Reis na Pró-500
Geral com a equipe Car Racing KTF,
em prova de 1h20 de duração.
Na Light, o triunfo e título da
etapa ficaram com o kart #821 Balarin/MV Racing, enquanto na Sênior
a vitória foi do kart #000 da Karteiros/Johnny Silva.
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de Endurance RKC, mas como
sempre, levo o meu equipamento. E como surgiu uma
vaga, eles me convidaram pra
correr e completar o grid de 25
pilotos na categoria dos pilotos mais pesados. E foi uma
excelente, mas difícil estreia
nesta pista. Ganhei a última
bateria e fiquei com o título
por um ponto”, comemorou
Otazú, que venceu o segundo campeonato no intervalo
de uma semana.
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Foto/ Porsche Cup

Covid-19:
Pfizer e
BioNTech
pedem uso
emergencial
de vacina na
Europa

A balança comercial registrou, em novembro, o terceiro
maior superávit para o mês. O
país exportou US$ 3,732 bilhões

Foto/ Pedro Bragança

Cerca de 235 milhões de
pessoas vão precisar de assistência humanitária e proteção
em 2021, segundo relatório que
será apresentado pelo Escritório das Nações Unidas para a
Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha, na sigla em
inglês).
O novo relatório anual do
Ocha sobre a situação humanitária global, que vai ser lançado em Genebra, prevê um aumento de 40% de pessoas vulneráveis em relação a 2020 e
destaca que serão precisos pelo
menos 29 bilhões de euros para
garantir a assistência humanitária em 2021.
Página 3

Balança comercial registra
superávit de US$ 3,73 bi
em novembro

Foto/ Wagner Carmo

ONU prevê
que 235
milhões
precisem de
assistência
humanitária
em 2021

como forma de recompor os
gastos extras com a utilização
de energia de usinas
termelétricas, que é mais cara
do que a de hidrelétricas. A cor
da bandeira é impressa na conta de luz (vermelha, amarela
ou verde) e indica o custo da
energia em função das condições de geração.
Quando chove menos, por
exemplo, os reservatórios das
hidrelétricas ficam mais vazios e é preciso acionar mais
termelétricas para garantir o
suprimento de energia no
país. Segundo a Aneel, a bandeira tarifária não é um custo extra na conta de luz, mas
uma forma diferente de apresentar um valor que já está
na conta de energia, mas que
geralmente passa despercebido. (Agencia Brasil)

Werner Neugebauer e Ricardo Zonta
A Shell será representada
por um elenco de primeira linha
na principal corrida de longa
duração do automobilismo brasileiro em 2020. Estão escalados nada menos que seis pilo-

tos patrocinados pela marca
para a disputa da etapa final
da Porsche Cup Endurance
Series, corrida de 500 km neste domingo em Interlagos.
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Equipe do Instituto Butantan inicia
inspeção de fábrica na China
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D I AS
A coluna de política do jornalista Cesar Neto é publicada na
imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Via Internet desde 1996,
www.cesarneto.com recebeu Medalha Anchieta (Câmara paulistana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia paulista). Twitter
@cesarnetoreal ... Email cesar@cesarneto.com
+
CÂMARA (SP)
Mesmo com o Russomanno indo muito mal na 3ª tentativa de
ser prefeito de São Paulo, o REPUBLICANOS (ex-PRB) manteve o
número de 4 vereadores eleitos em 2016. os bispos (igreja Universal) Atílio, o líder André Santos e o Sansão. Sonaiara será a 1ª
mulher
+
PREFEITURA (SP)
Quem começa a demonstrar - inclusive nas entrevistas que
passou a dar pra jornais e revistas, rádios, tvs e portais de notícias
via Internet - é o vereador Ricardo Nunes (MDB), eleito vice-prefeito de Bruno Covas (PSDB). Vai surpreender os ‘doutores’ da
política
+
ASSEMBLEIA (SP)
A deputada Janaína Paschoal não consegue esconder sua frustração. Em 2018 teve pouco mais de 2 milhões de votos (maior
votação da História de São Paulo e do Brasil), mas são nulas suas
chances de presidir a Mesa Diretora pelo PSL, partido que foi Bolsonarista
+
GOVERNO (SP)
João Doria (PSDB ‘liberal de centro’) considera que 2021 vai se
tornar um grande laboratório pras eleições Presidenciais 2022, uma
vez que o DEM (ex-PFL) está na sua vice-governança e o MDB
estará na vice-prefeitura do reeleito Bruno Covas na cidade de São
Paulo
+
CONGRESSO (BR)
Na Câmara dos Deputados os donos dos partidos ‘nanos’ fazem pressão pra que as coligações - nas eleições proporcionais voltem em 2022, pra que aluguem seus tempos de propaganda (tv)
pros médios e grandes em troco de cargos nos Legislativos e Executivos
+
PRESIDÊNCIA (BR)
Bolsonaro tá entrando no modo ‘noivado’ com pelo menos 5
legendas que já lhe deram as chaves das suas ‘casas’ e o querem
pra levar o partido - ou a fusão entre partidos criando um novo - ao
topo da votação nas eleições 2022. O ALIANÇA pode ser o ‘casamento’
+
PARTIDOS (BR)
Nem os históricos do PT aguentam mais o Lula mandando tudo,
diminuindo o partido a cada eleição. Acontece que os donos dos
partidos nunca entregam a rapadura. Exemplos : Leonel Brizola
(PDT), Orestes Quércia (PMDB hoje MDB) e Paulo Maluf (ex-ARENA hoje PP)
+
JUSTIÇAS (BR)
O ex-juiz e ex-ministro (Justiça do Bolsonaro) Sérgio Moro a
política - caso rolar - pra 2022, assumindo a parte brasileira de uma
empresa de consultoria internacional pra ensinar honestidade aos
caras da Odebrecht (que ele condenou). É melhor que carreira política
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Na segunda-feira (30) uma
equipe técnica do Instituto Butantan, ligado ao Governo de São
Paulo, iniciou o acompanhamento de auditora do complexo fabril
da farmacêutica Sinovac Life Science, em Pequim, na China. Esta é
uma das etapas necessárias para
a aprovação e registro da CoronaVac no Brasil.
O objetivo da visita é acompanhar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nas
inspeções que verificam as boas
práticas de fabricação da farmacêutica chinesa.
Pelo Butantan estão presentes
Sandra Cho, Gerente de Assuntos
Regulatórios, Lucas Silva e Rafaela Rodrigues, Diretor e Coordenadora do setor de Qualidade do instituto. A inspeção ocorrerá até o
dia 4 de dezembro, sexta-feira.
“Este é um passo importante
e fundamental para o registro de
uma vacina que pode salvar a vida

de milhões de brasileiros. Nossa
equipe cumpriu os 14 dias de quarentena de acordo com o protocolo estipulado para a Covid-19
no país e agora inicia mais essa
missão com os trabalhos de vistoria, em parceria com a agência
reguladora brasileira”, afirma Dimas Covas, diretor do Instituto
Butantan.
O primeiro lote com 120 mil
doses prontas da Coronavac chegou ao Brasil em 19 de novembro.
Até o fim do ano serão recebidas
as 46 milhões doses previstas no
acordo com a Sinovac, das quais
seis milhões prontas para a aplicação e outros quarenta milhões
que serão formuladas e envasadas pelo Instituto Butantan a partir de matéria-prima encaminhada
pela farmacêutica chinesa.
O imunizante se encontra na
fase final de testes clínicos em
humanos e deverá ter os resultados de eficácia anunciados na pri-

meira quinzena de dezembro. No
momento estão sendo analisados
74 voluntários que se infectaram
com o coronavírus. O número ultrapassou o mínimo necessário, de
61 casos, para a abertura dos estudos e análise. Os dados extraídos desta análise serão enviados
pelo Comitê Internacional Independente para a avaliação e aprovação pela Anvisa.
Coordenado pelo Instituto
Butantan, os testes envolvem 13
mil profissionais de saúde em 16
centros de pesquisa de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Rio Grande do Sul, Paraná, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul e
Distrito Federal.
A disponibilização para a população ocorrerá somente após a
comprovação da eficácia, que deverá acontecer após a conclusão
da terceira fase dos estudos clínicos e posterior aprovação da
agência reguladora, a Anvisa.

Segurança e eficácia
No último dia 19 de outubro o
Governo de São Paulo e o Butantan anunciaram que a Coronavac
é a mais segura entre as vacinas
que estão em etapa final de estudos clínicos no Brasil.
Do total de voluntários que
receberam vacina ou placebo,
apenas 35% apresentaram algum
tipo de reação adversa, mas todas elas classificadas como leves,
como febrícula ou dor no local da
aplicação. Nenhuma reação adversa grave foi registrada.
Já em novembro a revista científica Lancet, uma das mais importantes no mundo, publicou os
resultados de segurança da Coronavac na fases I e II, realizados
na China, com 744 voluntários. A
publicação mostrou que a vacina
é segura e tem capacidade de produzir resposta imune no organismo 28 dias após sua aplicação em
97% dos casos.

Estado de São Paulo publica decreto
com atualização de regras do Plano SP
O Governo de São Paulo publicou na terça-feira (1º), no Diário Oficial do Estado, os decretos com a atualização das normas
do Plano São Paulo e com a extensão do período de quarentena até 4 de janeiro de 2021. As
medidas foram detalhadas pelo
Governador João Doria no início
da tarde de segunda-feira, (30),
durante entrevista coletiva no
Palácio dos Bandeirantes. As
publicações oficializam os anúncios, com abrangência para todo
território paulista.
O decreto número 65.319 prevê a atualização do Plano São Paulo, com especificação das normas
para classificação de cada uma das
fases de controle da pandemia. A
partir de agora, o prazo de análise

de dados da pandemia passa a
considerar intervalos de sete dias,
e não mais a cada quatro semanas. Ontem, o Governador anunciou que todas as regiões do Estado vão retornar à fase amarela
do Plano São Paulo, como medida
de enfrentamento da pandemia e
contenção das taxas de contaminação no Estado.
O novo mapa, com a 15ª atualização do Plano São Paulo e classificação geral do Estado na fase
amarela, começa a valer nessa
quarta-feira (2), conforme previsto na apresentação realizada pela
secretária de Desenvolvimento
Econômico, Patrícia Ellen. O documento pode ser acessado no
site oficial do Plano São Paulo.
O decreto número 65.320,

também publicado hoje no Diário Oficial, estende o período de
quarentena até o dia 4 de janeiro.
A quarentena foi oficialmente
instituída no dia 22 de março de
2020 e, desde então, vem sendo
estendida em razão da continuidade da pandemia.

todos os setores fica restrito a
dez horas diárias, sequenciais ou
fracionadas, e 40% de capacidade. Os estabelecimentos terão
que fechar o atendimento local
até as 22h. Todos os eventos com
público em pé estão proibidos na
fase amarela.

Fase Amarela
A fase amarela do Plano São
Paulo não fecha atividades econômicas, mas torna as regras de
funcionamento mais rígidas. Estabelecimentos como bares, restaurantes, academias, salões de
beleza, shoppings, escritórios,
concessionárias e comércios de
rua voltam a ter limitações de
horário e capacidade de público.
O atendimento presencial em

Monitoramento
A nova classificação do Plano São Paulo está prevista para
ocorrer no dia 4 de janeiro de 2021.
Até lá, o Governo de SP passará a
fazer o monitoramento e divulgação semanal das estatísticas do
coronavírus. A medida garantirá
o acompanhamento contínuo das
taxas de evolução da pandemia e
de capacidade do sistema hospitalar em todo Estado.

Mortalidade por Aids cai 39% no
Estado de São Paulo na década
O Estado de São Paulo registrou queda de 39% na mortalidade por Aids e de 33% na
incidência de casos da doença,
nos últimos dez anos. Os dados inéditos da Secretaria de
Estado da Saúde refletem a melhoria nas estratégias de prevenção e assistência na rede
pública de saúde.
A queda de óbitos está relacionada principalmente ao acesso a tratamento ARV (antirretroviral), disponível gratuitamente no SUS. Em 2010, SP registrou 3.023 mortes, uma taxa de
7,3 por 100 mil habitantes anualmente. Já em 2019, o número
absoluto caiu para 1.840 óbitos,
e consequentemente a taxa passou para 4,2 por 100 mil habitantes. Ainda assim, cinco pessoas morrem diariamente no estado devido à doença.
Seguindo uma tendência
verificada desde 1999, na última década a taxa de incidência
de novos casos caiu 33,2%,
passando de 20,5 casos por 100
mil habitantes por ano em 2010
para 13,7 em 2019.
“Estas quedas de mortes e
infecções são uma grande conquista para São Paulo e evidenciam o êxito do trabalho do Pro-

grama Estadual de IST/Aids.
Precisamos avançar, garantir
equidade no acesso à saúde, e
propagar a mensagem da prevenção e do autocuidado, com
testes periódicos. O diagnóstico é uma forma de garantir tratamento adequado e, ainda,
proteger outras pessoas”, afirma o Secretário de Estado da
Saúde, Jean Gorinchteyn.
Embora verificada em ambos
os sexos, a taxa de incidência
da Aids segue menor entre a população feminina, com a queda
mais expressiva no período:
baixou de 13,0 para 6,2 por 100
mil mulheres. Já entre os homens, passou de 28,5 para 21,7
por 100 mil.
A população jovem é a mais
vulnerável ao adoecimento pela
Aids no Estado, especialmente
os gays, uma vez que vem caindo anualmente a transmissão
heterossexual, a principal entre
as mulheres.
Desde 2010, 8.462 jovens de
ambos os sexos adoeceram. Porém, entre o sexo masculino, na
faixa etária de 15 a 19 anos, houve um aumento de 1,8 vezes na
taxa de incidência da Aids, que
subiu de de 2,9 para 5,2 por 100
mil até 2019. Crescimento simi-

lar ocorreu na faixa de 20 a 24
anos: elevou-se 1,4 vezes, saltando de 25,4 para 34,9 por 100
mil homens no mesmo período.
O primeiro caso da doença
ocorreu em 1980 e, até junho de
2020, foram notificados 281.093
casos de Aids e 120.371 mortes
no estado.
HIV
As novas estatísticas da Secretaria mostram ainda que a
taxa de detecção do HIV caiu
26% em relação ao ano de pico
de infecções, que foi 2016. Entretanto, houve crescimento de
2010 para 2019, passando de
15,5 para 19,4 casos por 100 mil
habitantes por ano.
Apesar desse aumento global, o número de HIV positivos
caiu 10,8% entre as mulheres,
diferentemente dos homens,
onde foi registrado um aumento de 58% nesse período.
Especificamente no público
masculino, em 2019 foi registrada a maior taxa de detecção pelo
HIV: 72,4 novas infecções por
100 mil habitantes no ano entre
jovens de 20 a 24 anos. No público feminino, o marco ocorreu
em 2018, em mulheres de 25 a 29
anos, com taxa de 11,7 por 100

mil habitantes. No estado de
São Paulo foram notificados
113.294 casos de infecção pelo
HIV no período até junho de
2020, desde 2000.
Prevenção e diagnóstico
A infecção pelo HIV pode resultar na Aids, ou Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida. A
doença infectocontagiosa pode
ser transmitida principalmente
por relações sexuais desprotegidas, por transmissão vertical
da mãe para o feto, além do compartilhamento de seringas e
agulhas. Por isso, é necessário
usar preservativo do começo ao
fim da relação sexual e jamais
reutilizá-lo.
O Programa Estadual IST/
Aids-SP disponibiliza tratamento e testes para diagnóstico
precoce e podem ser realizados
o ano todo. Essa política tem
contribuído, por exemplo, para
o diagnóstico e tratamento
oportuno de gestantes durante
o pré-natal, além de auxiliar na
redução de transmissão do vírus. Mais informações podem
ser encontradas no site
www.crt.saude.sp.gov.br, ou
através do telefone 08000 16 25
50.

Aumento do pedágio de rodovias
paulistas entra em vigor
Entrou em vigor na terça-feira, (1º) nas rodovias paulistas o
reajuste contratual dos pedágios. O aumento ocorre anualmente no dia 1º de julho, mas neste
ano foi postergado devido à
pandemia de covid-19. Os aumentos valem para as rodovias
Anchieta, Imigrantes, Anhanguera, Bandeirantes, Presidente
Castelo Branco, Raposo Tavares, Ayrton Senna, Tamoios e

Rodoanel.
Segundo a Agência de
Transporte do Estado de São
Paulo (Artesp), o reajuste tem
como base a inflação medida pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA). De maneira geral,
o índice de aumento deve ser de
2,13%. Esse percentual pode variar dependendo do tipo de contrato e, também, da época em que a
pista foi concedida.

No Sistema-Imigrantes, que
liga a capital paulista ao litoral,
o valor para descida da serra na
praça Riacho Grande (km 31 da
via Anchieta) tem um aumento
de R$ 0,60, passando de R$ 27,40
para R$ 28,00. Na região da Baixada Santista, a tarifa da praça
de São Vicente (no km 280 da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega) continuará sendo de R$ 7,60.
Na praça de Santos (km 250 da

Cônego Domênico Rangoni), a
tarifa passa de R$ 12,80 para R$
13,00.
Para os pedágios de bloqueios de Diadema (km 16 da Imigrantes) de R$ 2,00 e do Eldorado (km 20 da Imigrantes) de R$
3,80, não haverá alteração. Já na
praça do Batistini (km 24 da Imigrantes), o valor passa de R$
6,20 para R$ 6,40. (Agência Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos
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Percentual de famílias endividadas
cai em novembro e chega a 66%
Após três quedas consecutivas, o número de famílias brasileiras com dívidas chegou em novembro ao mesmo patamar de fevereiro, antes dos impactos mais
severos da pandemia de covid-19.
Os dados são da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do
Consumidor (Peic), divulgada na
terça-feira (1º) pela Confederação
Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC).
Segundo o estudo, 66% das
famílias estão endividadas, o que
representa uma queda de 0,5 ponto percentual em relação a outubro. A pesquisa considera como
dívidas as despesas declaradas
com cheque pré-datado, cartão de
crédito, cheque especial, carnê de
loja, crédito consignado, emprés-

timo pessoal, prestação de carro e
de casa, ainda que estejam em dia.
Segundo a pesquisa, o cartão
de crédito é a principal modalidade de endividamento para 77,8%
das famílias. Em seguida, aparecem os carnês (16,1%) e o financiamento de veículos (10,7%), associados ao consumo de médio e
longo prazos.
Renda
As famílias com renda de até
dez salários mínimos tiveram queda do endividamento pelo terceiro
mês seguido, mas continuam acima da média, com 67,5%. Para as
famílias com renda maior que 10
salários mínimos, o endividamento se manteve estável em 59,3%.
A confederação avalia que os

indicadores recentes apontam
para uma recuperação da economia mais robusta do que as estimativas indicavam, o que impacta, inclusive, em pressões inflacionárias. Ainda assim, o presidente da CNC, José Roberto Tadros,
alerta a proporção de endividados
no país é elevada e sublinha a necessidade de ampliar o acesso a
recursos com custos mais baixos,
possibilitando o alongamento de
prazos de pagamento.
Dívidas em atraso
A inadimplência, que contabiliza as dívidas em atraso, também
teve queda em novembro e chegou a 25,7%. No mês passado, o
percentual era de 26,1%. Da mesma maneira, o grupo de famílias

que declararam não ter condições
de pagar suas dívidas em atraso
caiu de 11,9% para 11,5%.
Apesar da queda, a inadimplência continua acima dos patamares de 2019. Em novembro do
ano passado, 24,7% das famílias
eram inadimplentes e 10,2% declararam não ter condições de pagar
suas dívidas em atraso.
O tempo médio de atraso na
quitação das dívidas das famílias
inadimplentes vem aumentando
desde junho e atingiu o maior patamar, desde maio, no mês passado: 62,5 dias. Também está em alta
desde agosto o percentual de famílias que demoram mais de 90
dias para quitar as dívidas em atraso. Em novembro, o índice chegou a 42,9%. (Agencia Brasil)

Balança comercial registra superávit
de US$ 3,73 bi em novembro
A balança comercial registrou, em novembro, o terceiro
maior superávit para o mês. O
país exportou US$ 3,732 bilhões
a mais do que importou, divulgou na terça-feira (1º) Ministério
da Economia. Isso representa
crescimento de 4,7% em relação
ao mesmo mês do ano passado,
quando o superávit atingiu US$
3,565 bilhões.
O resultado só perde para novembro de 2016 (superávit de
US$ 4,75 bilhões) e de 2018 (superávit de US$ 4,08 bilhões). No
mês passado, o país vendeu US$
17,531 bilhões para o exterior, com
queda de 1,2% pelo critério da
média diária em relação ao mesmo mês do ano passado. As importações, no entanto, caíram
mais, somando US$ 13,799 bilhões, redução de 2,6% também
pela média diária.

Com o resultado do mês passado, a balança comercial acumula superávit de US$ 51,159 bilhões
de janeiro a novembro. Esse também é o terceiro melhor resultado
da série histórica para o período,
perdendo para janeiro a novembro de 2017 (superávit de US$
61,992 bilhões) e de 2018 (superávit de US$ 51,605 bilhões). No acumulado de 2020, as exportações
somam US$ 191,678 bilhões, retração de 6,1% na comparação com
o mesmo período de 2019, pela
média diária. As importações totalizam US$ 140,518 bilhões, recuo
de 13,6% pelo mesmo critério.
Categorias
A maior parte da alta do saldo em novembro é explicada pelo
aumento de 26,93% na média diária de exportações da indústria
extrativa, com destaque para o

minério de ferro e o petróleo bruto. Essa elevação compensou o
recuo de 21,87% na média diária
de vendas da agropecuária para
o exterior.
Com a antecipação de embarques que ocorreu neste ano, as
exportações de soja caíram 70%
em novembro na comparação
com o mesmo mês de 2019, também pelo critério da média diária.
A indústria de transformação
exportou 2,92% a menos em novembro pela média diária em relação ao mesmo mês do ano passado. Os principais produtos que
afetaram a queda foram os combustíveis, com recuo de 35,5%, e
aeronaves e componentes, com
retração de 44% pela média diária.
Do lado das importações, a
queda decorreu principalmente
do recuo nas compras de petró-

leo bruto (-63,7%) e de estruturas de ferro e de aço (-49,5%).
Estimativas
Depois de o saldo da balança
comercial ter encerrado 2019 em
US$ 48,035 bilhões, o segundo
maior resultado positivo da história, o mercado estima menor
volume de comércio em 2020, por
causa da pandemia do novo coronavírus. No entanto, a retração
das importações em ritmo maior
que a das exportações elevou as
projeções de saldo.
Segundo o boletim Focus,
pesquisa semanal com instituições financeiras divulgada pelo
Banco Central, os analistas de
mercado preveem superávit de
US$ 57,9 bilhões para este ano.
O Ministério da Economia estima saldo positivo de US$ 55 bilhões para 2020. (Agencia Brasil)

População desocupada atinge
13,76 milhões em outubro
A população desocupada atingiu 13,76 milhões em outubro, o
que significa alta de 2,1% em relação ao mês anterior e um recorde
da série da Pnad Covid-19 mensal, elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), que divulgou os dados na
terça-feira (1º). O resultado representa também crescimento de
35,9% desde o início da pesquisa
em maio. A taxa de desemprego
subiu de 14,0% para 14,1%, o que
também é a maior da série.
A força de trabalho cresceu
1,5% na comparação com setembro e alcançou 97,9 milhões em
outubro. Frente a maio a elevação
ficou em 3,6%. O número de pessoas fora da força de trabalho teve
redução de 1,9% e somou 72,7
milhões de pessoas em outubro.
Com relação ao mês de início da
pesquisa a queda ficou em 3,5%.
O Amapá foi o estado onde
houve a maior proporção (9,2%)
de pessoas ocupadas afastadas
do trabalho por causa do distanciamento social. De acordo com a
pesquisa, 24 unidades da federação tiveram recuo no percentual
de pessoas ocupadas afastadas
do trabalho pelo mesmo motivo,
em relação a setembro. Nas outras unidades da federação foi registrada estabilidade.

Entre os 4,7 milhões de trabalhadores afastados do trabalho
que tinham na semana de referência, 900 mil ou 19,2% estavam sem
a remuneração do trabalho. Em
setembro o percentual era de
19,8%, e, segundo o IBGE, vem
caindo “consistentemente ao longo da pandemia”. A região Sul
teve o menor percentual (16,3%)
e a Norte, o maior (26,8%).
A diferença entre o número de
horas habitualmente e efetivamente trabalhadas está diminuindo: o
número médio de horas habituais
foi de 40 horas por semana, contra 35,7 horas efetivas.

da acumulada de maio a setembro
(636 mil pessoas)”. A região que
tinha o menor percentual de pessoas ocupadas trabalhando remotamente (4,1%) foi a Norte e o Sudeste, o maior (12,4%).

Remoto
Em outubro, 94,4% da população ocupada não estavam afastados do trabalho que tinham,
contra 93,5% em setembro. Entre
os não afastados, os que trabalhavam de forma remota representavam 9,6% ou 7,6 milhões de pessoas da população ocupada que
não estava afastada. Em setembro, eles eram 10,4% ou 8,1 milhões de pessoas.
Segundo o IBGE, “esta foi a
diminuição mais acentuada no
quantitativo de pessoas trabalhando remotamente. Em apenas
um mês, o indicador teve redução
de 477 mil pessoas, similar à que-

Auxílio
O Norte (58,4%) e o Nordeste
(56,9%), mais uma vez, foram as
regiões com os maiores percentuais de domicílios que receberam
auxílio emergencial. Os cinco estados com os maiores percentuais foram Amapá (68,6%); Pará
(62,2%); Maranhão (61,4%), Alagoas (60,3%) e Acre (59,6%).

Informalidade
O número de trabalhadores
informais em outubro chegou a 29
milhões de pessoas ou 34,5% do
total de ocupados. O resultado
também significa alta de 2,4% na
quantidade de informais em relação a setembro e um aumento de
0,3 ponto percentual na taxa de
informalidade.

Testes
A pesquisa apontou também
que até outubro, 25,7 milhões de
pessoas ou 12,1% da população
tinham feito algum teste para saber se estavam infectadas pelo
novo coronavírus. Até setembro
esse número estava em 21,9 mi-

lhões de pessoas ou 10,4% da
população. Entre as pessoas que
fizeram os testes, 22,4% ou 5,7
milhões tiveram resultado positivo em outubro, contra 22,1% ou
4,8 milhões em setembro.
Conforme o IBGE, praticamente não houve diferença no percentual de homens (11,8%) e de mulheres (12,4%) que fizeram algum
teste. O maior percentual por grupos de idade foi entre as pessoas
de 30 a 59 anos de idade (16,5%).
Em nível de escolaridade, o maior
percentual foi anotado entre as
pessoas sem instrução ao fundamental incompleto, 6,6% e, entre
aqueles com superior completo ou
pós-graduação, 25,0%.
Ainda em outubro, 47,4 milhões de pessoas estavam com
alguma das doenças crônicas pesquisadas. Isso corresponde a
22,4% da população. A mais frequente foi a hipertensão (13,3%).
As outras foram asma ou bronquite ou enfisema (5,4%); diabetes (5,3%); depressão (2,9%); doenças do coração (2,6%) e câncer
(1,0%). O percentual de pessoas
com alguma das doenças crônicas que testou positivo foi de
3,5%, percentual esse que vem
aumentando a cada mês da pesquisa (1,6% em julho, 2,5% em
agosto e 3,0% em setembro).
(Agencia Brasil)

CNI: produtividade do trabalho na
indústria cresce 8% no 3º trimestre
Depois de seis meses seguidos de queda por causa da pandemia do novo coronavírus, a
produtividade do trabalho na
indústria recuperou-se no terceiro trimestre. Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o indicador subiu 8%
de julho a setembro em relação
ao trimestre anterior. O crescimento desconsidera as sazonalidades, oscilações típicas de
determinadas épocas do ano.
A produtividade representa
o volume produzido pela indústria da transformação dividido

pela quantidade de horas trabalhadas. No terceiro trimestre,
a produção subiu 25,8% em relação ao período de abril a junho. As horas trabalhadas aumentaram 16,4% na mesma comparação, o que indica que cada
trabalhador produziu em média
8% a mais que nos três meses
anteriores.
Com o desempenho do último trimestre, a indústria reverteu a queda da produtividade e
passou a registrar crescimento
de 7,2% em relação ao quarto
trimestre de 2019. O nível alcan-

çado no terceiro trimestre (111,2
pontos) é 4,5% superou o recorde anterior de 110,7 pontos
registrado no quatro trimestre
de 2017
Movimento temporário
Na avaliação da CNI, tanto
a aceleração da produtividade
no terceiro trimestre como a
queda acentuada do indicador
nos seis primeiros meses do ano
são movimentos temporários
que refletem a reabertura da
economia. Segundo a confederação, o crescimento está liga-

do ao aumento da intensidade
do trabalho depois de um período de pausa ou de pouco trabalho, não a ganhos de produtividade como maior qualificação do empregado.
Apesar da forte alta no terceiro trimestre, a CNI projeta
que a produtividade do trabalho na indústria encerre 2020
com baixa expansão. De acordo
com a entidade, o indicador fechará o ano com crescimento
abaixo de 1%, mesmo que o ritmo de alta seja mantido no último trimestre. (Agencia Brasil)

ONU prevê que
235 milhões precisem
de assistência
humanitária em 2021
Cerca de 235 milhões de pessoas vão precisar de assistência
humanitária e proteção em 2021, segundo relatório que será apresentado pelo Escritório das Nações Unidas para a Coordenação
de Assuntos Humanitários (Ocha, na sigla em inglês).
O novo relatório anual do Ocha sobre a situação humanitária
global, que vai ser lançado em Genebra, prevê um aumento de 40%
de pessoas vulneráveis em relação a 2020 e destaca que serão
precisos pelo menos 29 bilhões de euros para garantir a assistência humanitária em 2021.
Segundo o Ocha, “a pobreza extrema aumentou pela primeira
vez em 22 anos” e vão surgir múltiplas situações de falta de alimentos e fome.
A organização alerta que, no final do próximo ano, 736 milhões
de pessoas poderão estar em situação de pobreza extrema, a viver
com menos de 1,60 euro por dia.
O relatório vai ser apresentado em eventos virtuais em Genebra e outras capitais do mundo, com uma mensagem do secretáriogeral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, e do
subsecretário-geral para os Assuntos Humanitários, Mark Lowcock.
O documento trata de 56 países afetados por crises humanitárias e inclui planos específicos para 34 países em que a população
poderá sofrer mais com fome, conflitos armados, falta de alojamento, impacto das mudanças climáticas e dificuldades criadas pela
pandemia de covid-19.
Os planos de resposta apresentados pelo Ocha visam chegar a
160 milhões de pessoas em situação de forte necessidade e têm
custo estimado de US$ 35 bilhões no próximo ano.
Entre os fatores que atingem os mais vulneráveis estão o aumento dos preços dos alimentos, a quebra de rendimentos, interrupção de programas de vacinação, o fechamento de escolas, desalojamento e a violência.
Os planos específicos para fornecer ajuda humanitária incluem
Moçambique, Colômbia, Venezuela, Ucrânia, República CentroAfricana, Afeganistão, Iémen, Síria e outros países.
Entre os problemas que as Nações Unidas se propõem a aliviar
estão as “consequências brutais de conflitos e deslocamentos
que prejudicam principalmente mulheres e crianças, pragas de gafanhotos, o clima extremo” e o impacto da covid-19.
“Os orçamentos de ajuda humanitária enfrentam déficits terríveis à medida que o impacto da pandemia global continua a piorar.
Juntos, devemos mobilizar recursos e ser solidários nas alturas
mais sombrias de necessidade”, diz Guterres, citado pelo Ocha em
comunicado.
Para Mark Lowcock, trata-se de uma escolha entre juntar forças para ajudar todos os países e pessoas em necessidade ou
deixar que 40 anos de progresso sejam revertidos.
Segundo o relatório, a pandemia de covid-19 terá provocado
uma perda equivalente a 495 milhões de postos de trabalho só no
segundo trimestre de 2020.
“As consequências econômicas da pandemia podem causar
uma perda de US$ 10 bilhões em rendimentos ao longo da vida da
atual geração de crianças”, acrescenta a ONU.
O Ocha mostra no relatório que neste ano donativos para a
resposta humanitária atingiram mais de 14,2 bilhões de euros, utilizados para ajudar mais de 100 milhões de pessoas desde janeiro
último.
A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.460.018 mortes resultantes de mais de 62,7 milhões de casos de infecção em
todo o mundo, segundo balanço da agência francesa AFP.
A doença é transmitida pelo novo coronavírus, detectado no
fim de dezembro de 2019, em Wuhan, cidade do centro da China.
(Agencia Brasil)

Covid-19: Pfizer e
BioNTech pedem uso
emergencial de
vacina na Europa
A Pfizer e a BioNTech pediram ao regulador de medicamentos
da Europa autorização condicional para sua vacina contra a covid19, após submeterem solicitações semelhantes nos Estados Unidos e no Reino Unido, informaram as empresas na terça-feira (1º),
em Frankfurt, na Alemanha
O pedido para a Agência Europeia de Medicamentos (EMA)
vem depois de as empresas reivindicarem aprovação nos EUA em
20 de novembro, deixando-as um passo mais perto de lançarem
sua vacina.
Na busca por lançar o imunizante na Europa, potencialmente
ainda neste ano, as empresas estão passo a passo com a rival
Moderna, que anunciou na segunda-feira (30) que pediria ao regulador da União Europeia para recomendar a aprovação condicional para sua vacina.
Resultado final de testes
A norte-americana Pfizer e a alemã BioNTech anunciaram o
resultado final dos testes com sua vacina em 18 de novembro,
mostrando que sua candidata é 95% eficaz na prevenção da covid19, sem preocupações de segurança relevantes, levantando a perspectiva de uma aprovação nos EUA e na União Europeia em dezembro.
O pedido feito na Europa conclui a chamada análise contínua,
que foi iniciada junto à EMA em 6 de outubro.
O governo britânico informou na semana passada que a parceria entre a norte-americana e a alemã relatou dados de seus testes
clínicos para a Agência Regulatória de Medicamento e Saúde do
Reino Unido (MHRA). (Agencia Brasil)

Jornal O DIA SP

Nacional

PÁGINA 4

QUARTA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2020

Seis milhões de pessoas pediram
empréstimo na pandemia, diz IBGE
A Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios da Covid-19 (Pnad Covid19) de outubro, elaborada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostrou que, entre os 68,7 milhões de domicílios avaliados, em cerca de 6 milhões (8,7%), algum morador
solicitou empréstimo. Destes,
em 5,2 milhões (7,5%) a solicitação foi atendida, mas em 801
mil (1,2%), o empréstimo não foi
concedido.
Em comparação com o mês
de setembro houve alta de 0,8
ponto percentual no número de
domicílios que pediram empréstimo. Isso corresponde a uma
elevação de cerca de 533 mil no
número de domicílios nos quais
algum morador solicitou crédito.
A Pnad Covid19 de outubro,
divulgada no dia primeiro (1º)
pelo IBGE, mostra que a Região
Norte registrou a maior taxa de
recusa de empréstimos. Lá foram cerca de 17,5% dos domicílios com solicitações recusadas.
A maior procura por empréstimos foi na Região Sul (9,7%). O
Sul também foi onde houve a
menor taxa de recusa de empréstimo, aproximadamente, 10,0%.
Segundo o IBGE, o afastamento das pessoas do trabalho
por causa do distanciamento
social continua em queda. En-

tre os 84,1 milhões de ocupados no país, 4,7 milhões estavam afastados do trabalho por
algum motivo, que pode ser licença médica, de maternidade
ou férias, e 2,3 milhões afastados devido ao distanciamento.
Isso significa recuos de 12,7%
e de 22,0%, respectivamente, na
comparação com setembro.
Desde o início da pandemia, tais
indicadores acumulam quedas
de 75,3% e 85,1%, respectivamente.
Em consequência da pandemia, as pessoas com 60 anos ou
mais de idade constituíam, proporcionalmente, o maior grupo
de afastados do trabalho. Esse
padrão tem se repetido desde
maio quando começou a pesquisa. Em setembro, o índice ficou em 8,7%, mas, no mês seguinte, a proporção caiu para
7,2%. Em todos os grupos etários o percentual de afastamento por esse motivo recuou.
Os trabalhadores por conta
própria e os empregadores registraram o menor percentual de
pessoas afastadas em função da
pandemia. As duas categorias
ficaram em 1,3%, seguidas pelos trabalhadores do setor privado sem carteira (1,8%) e os
empregados do setor privado
com carteira (2,5%). Entre os
trabalhadores domésticos, foram 3,3% no grupo dos sem car-

Quadrilha aterroriza centro de
Criciúma durante assalto
a banco
Cerca de 30 criminosos, com
armas de grosso calibre, invadiram e assaltaram uma agência do Banco do Brasil no Centro de Criciúma (SC) no início
da madrugada da terça-feira
(1º). Várias pessoas foram usadas como reféns. Para dificultar o trabalho da polícia, integrantes do grupo incendiaram
um caminhão em frente ao batalhão, inviabilizando a saída de
algumas viaturas da Polícia Militar.
De acordo com o delegado
da Polícia Civil responsável pela
investigação, Ulisses Gabriel, a
ação teve início pouco antes da
meia-noite, quando começaram
os primeiros disparos no batalhão da PM onde um caminhão
foi incendiado. Policiais tiveram
que percorrer cerca de 2 quilômetros a pé para chegar à agência do Banco do Brasil, no centro da cidade, onde funciona a
tesouraria regional do banco.
Não há, até o momento, estimativa sobre quanto foi roubado pelos bandidos. No entanto,
pelo menos R$ 340 mil foram recuperados em duas mochilas
abandonadas e, posteriormente,
roubadas por moradores locais.
“Fui acionado por volta da meianoite. Quando chegamos, populares estavam furtando parte do
dinheiro que havia sido abandonado pelos criminosos. Quatro
indivíduos acabaram foram presos, com os valores dentro de
seus apartamentos”, disse o delegado da Polícia Civil de Santa
Catarina, em entrevista ao programa Revista Brasil, da Rádio
Nacional.
Como cerca de 30 quilos de
explosivos não detonados foram deixados no local, o bata-

lhão antibombas da PM foi acionado, bem como a divisão antirroubos e sequestro. Durante
a ação criminosa, algumas pessoas foram abordadas nas proximidades e feitas de reféns.
“Elas foram colocadas sem camisa na faixa de pedestre”, detalhou o delegado.
Segundo ele, diligências e
perícias estão sendo feitas no
banco. “Há equipes analisando filmagens e câmeras de segurança. Muitos disparos foram efetuados no centro da
cidade e vários prédios e
construções foram alvejados”, acrescentou.
Durante a troca de tiros, um
policial militar foi alvejado e um
refém foi agredido pelos criminosos. O policial passa por uma
cirurgia e o refém está bem, informou o delegado.
Em nota enviada pela PM à
Agência Brasil, fala-se que uma
segunda pessoa teria sido alvejada e que quatro pessoas teriam sido presas tentando roubar as cédulas espalhadas nas
ruas. A PM contabiliza até o momento R$ 810 mil recolhidos no
local.
Ainda não há informações
precisas sobre a origem dos criminosos. No entanto, algumas
pessoas que foram abordadas
pelos bandidos disseram que
eles tinham sotaque diferente
do de Santa Catarina, informou
a Polícia Civil.
Ao deixarem o local, os criminosos usaram cerca de dez
veículos e foram na direção do
município de Nova Veneza, a
cerca de 10 quilômetros de Criciúma, onde teriam abandonado os carros e pego outros veículos. (Agencia Brasil)

teira e 3,4% no dos com carteira.
No setor público com carteira eram 7%)e, entre militares e
servidores estatutários, 7,9%.
“Frente a setembro, houve redução na proporção de pessoas afastadas em todas as categorias”, informou o IBGE.
O total de pessoas afastadas do trabalho sem remuneração caiu para aproximadamente
900 mil. Isso representava
19,2% do contingente de pessoas afastadas do trabalho que
tinham. “Em setembro, o percentual era de 19,8% e vem caindo consistentemente ao longo da pandemia”. O menor percentual foi na Região Sul
(16,3%) e o maior (26,8%). no
Norte. “Frente a setembro, houve redução do percentual de
pessoas nestas condições no
Nordeste, Sul e Centro-Oeste,
com estabilidade no Sudeste e
aumento no Norte”, indicou o
IBGE.
A massa de rendimento médio real normalmente recebido
caiu de R$ 195,5 bilhões em setembro para R$ 194,0 bilhões em
outubro. Para o IBGE, considerando o rendimento efetivo, se
constatou um aumento da massa de rendimento de 1,8% em
termos reais passando de R$
178,3 bilhões em setembro para
R$ 181,5 bilhões em outubro. Os
trabalhadores por conta própria
(83,9%) e os empregadores
(90,2%) tiveram as maiores diferenças entre os rendimentos
habitual e os efetivamente recebidos.

Também em outubro, o rendimento médio real domiciliar
per capita efetivamente recebido em reais no Brasil ficou em
R$ 1.310, ou 1,7% abaixo de setembro em termos reais, quando registrou R$ 1.332. As regiões Nordeste (R$ 877) e Norte
(R$ 900) apresentaram os menores valores.
A proporção de domicílios
brasileiros que recebeu algum
auxílio relacionado à pandemia
passou de 43,6% em setembro
para 42,2% em outubro. O valor
médio do benefício ficou em R$
688 por domicílio. “Ele tinha
sido de R$ 864 em maio, ficou
em R$ 900 de junho a setembro
e agora houve redução de valor para R$ 688 em outubro”, informou a coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE,
Maria Lúcia Vieira.
Norte (58,4%) e Nordeste
(56,9%) foram, mais uma vez, as
regiões com os maiores percentuais de domicílios recebendo
auxílios, entre os quais o emergencial e a complementação do
governo pelo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.
Conforme a pesquisa, em setembro e outubro, 19 unidades
da Federação tiveram queda no
percentual de domicílios onde
um dos moradores recebe auxílio emergência. Os demais estados ficaram estáveis. Os maiores índices são os do Amapá
(68,6%), do Pará (62,2%), do
Maranhão (61,4%), de Alagoas
(60,3%) e do Acre (59,6%). As
unidades com menor proporção

são os estados de Santa Catarina (22,9%), e do Rio Grande do
Sul (28,8%) e o Distrito Federal
(30%).
Em outubro, 46,4 milhões de
pessoas de 6 a 29 anos frequentavam escola ou universidade.
O número era equivalente a
60,1% da população nessa faixa etária. Entre elas, 84,7% tiveram atividades escolares a realizar, 13,2% não tiveram e 2,1%
fizeram porque estava de férias. O contingente de pessoas
que frequentavam escola, mas
não tiveram atividades, ficou
em 6,1 milhões, e o de pessoas
que tiveram atividades foi de
39,3 milhões.
No ensino fundamental,
11,8% dos alunos não tiveram
atividades escolares. No ensino médio, foram 16,7%; e no
nível superior, 13,9%. Conforme a pesquisa, as diferenças regionais foram grandes.
No Norte, 27,9% das crianças do ensino fundamental e
33,8% dos adolescentes do ensino médio não tiveram atividades, enquanto no ensino superior, o percentual ficou em
28,8%. No Sul, os percentuais
foram bem menores: 3,5%, 5,1%
e 9,5%, respectivamente. O Centro-Oeste e o Sudeste ficaram
mais próximos do Sul e o Nordeste, embora tenha registrado
percentuais acima desses, teve
índices menores que no Norte.
A Pnad Covid19 revelou
ainda que as pessoas de classes mais baixas, com rendimento domiciliar per capita em salários mínimos, tiveram percentu-

ais maiores de crianças e adolescentes sem atividades. Entre
as que viviam em domicílios
com rendimento per capita de
até meio salário mínimo, 17,9%
não tiveram atividades escolares. Na faixa de domicílios com
rendimento domiciliar per capita de 4 ou mais salários mínimos, o percentual era bem menor (5,8%).
De acordo com a Pnad Covid19, mulheres e pessoas pretas e pardas foram as que mais
ficaram internadas. Entre as pessoas que procuraram atendimento em hospitais e apresentaram
algum dos sintomas pesquisados em outubro, 14,2% ou 116
mil precisaram ficar internadas.
De acordo com o IBGE, esse
índice apresentava tendência
de queda desde julho, mas voltou a crescer em outubro. Houve viés de alta também entre
aqueles que apresentaram algum dos sintomas conjugados
e procuraram atendimento em
hospital. Em outubro, 17,1% ou
44 mil precisaram ficar internados, enquanto em julho eram 71
mil em julho, em agosto 52 mil e
em setembro 40 mil.
Entre as pessoas que precisaram ficar internadas, as mulheres foram 53,7% entre as com
algum sintoma e 58,8% entre as
com algum sintoma conjugado.
As pessoas que se declararam
de cor preta ou parda foram as
que mais precisaram ficar internadas: 56,0%, entre as com algum sintoma e 59,1%, entre as
com sintomas conjugados.
(Agencia Brasil)

Embraer sofre ataque cibernético
e investiga ação e impactos
A Embraer emitiu comunicado informando que seus sistemas
de tecnologia da informação sofreram um ataque cibernético que
resultou na divulgação, na madrugada de segunda-feira (30), de
dados atribuídos à companhia.
Segundo a empresa, o ataque
ocorreu no último dia 25 e deixou

sem acesso um ambiente de arquivos da companhia.
“Em razão do ocorrido, imediatamente a companhia iniciou
os procedimentos de investigação e resposta ao evento, bem
como procedeu proativamente ao
isolamento de alguns de seus sistemas para proteção do ambiente,

acarretando impacto temporário
em algumas operações”, diz o texto do comunicado, divulgado nesta segunda-feira.
De acordo com a Embraer, a
empresa está operando com alguns sistemas em regime de contingência, o que não causa impactos relevantes sobre suas ati-

vidades.
“A Companhia está empreendendo todos os seus esforços
para investigar as circunstâncias do ataque, avaliar se existem
impactos sobre seus negócios e
terceiros, e determinar as medidas a serem tomadas”. (Agencia
Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
$'9,6,$ &2168/725,$ '( *(672 (035(6$5,$/ 66 ± CNPJ: 03.625.874/0001-22 –
(',7$/'(&2192&$d2±Nos termos do art. 1.072, do Código Civil, convoco os senhores
sócios da ADVISIA CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL S.S.,CNPJ: 03.625.874/000122, com seu contrato social consolidado arquivados no 6º RTD.PJ - São Paulo/SP, sob o n.
178.443, para a Assembleia de Sócios, a realizar-se em sua sede localizada naAvenida Juscelino
Kubitschek, nº 1.726, 22º andar, conj. 221 e 223, bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04.543000 (“Sociedade”), no dia 10/12/2020, às 11:00h, em primeira convocação, havendo quórum,
D¿PGHGHOLEHUDUHPVREUHDVHJXLQWHRUGHPGRGLD L DDSXUDomRGRVOXFURVRXSUHMXt]RVGD
Sociedade; e, (ii) destinação dos lucros nos termos da Cláusula Décima Primeira do Contrato
Social. Caso um sócio ora convocado não possa comparecer na data e horário designado, poderá se fazer representar por procurador devidamente constituído e com poderes para tal. São
Paulo/SP, 28 de novembro de 2020. Vanessa Rodrigues Novaes – Administradora.

Novatecna Consolidações e Construções S/A.

CNPJ/MF nº 43.072.438/0001-98 - NIRE 35.300.116.615
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Aos 28 dias do mês de agosto de 2020, às 10 (dez) horas, na sede social da Companhia, situada à Rua D. Pedro Henrique de Orleans e Bragança, 349, Vila Jaguara, CEP 05117-001, nesta cidade de São Paulo, dispensada a publicação
dos Editais de Convocação e Avisos a que se refere o artigo 124 da Lei 6.404/76, em vista da presença da totalidade dos acionistas convocados por carta-convocação, da qual constou a ordem do dia, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária dos acionistas da Novatecna Consolidações e Construções S/A. Constatada a presença dos Diretores, Miriano Rolando Pieroni e Silvio Souza Pieroni e em atendimento ao artigo 134, parágrafo 1º da Lei
nº 6.404/76, foi escolhido para presidir a Assembleia o acionista Miriano Rolando Pieroni, que convidou a mim, Marília Perez Domingues, para servir como secretária, ﬁcando assim composta a mesa diretora dos trabalhos. A seguir
foram sucessivamente examinados, discutidos e votados todos os assuntos constantes da pauta, registrando-se as
seguintes deliberações tomadas por voto unânime: I. Aprovados com abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração e as demonstrações ﬁnanceiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019,
tempestivamente publicados nos jornais “Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo” e no Jornal “Empresas & Negócios”, simultaneamente no dia 26 de agosto do ano em curso; II. Autorizado o pagamento de dividendos no corrente exercício de 2020 aos acionistas, a critério da Diretoria, sendo ratiﬁcados e aprovados os pagamentos já efetuados até a data desta Assembleia. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta Ata,
que depois de lida e achada conforme vai pelos presentes assinada, ﬁcando consignado que em todas as deliberações deixaram de votar os legalmente impedidos. São Paulo, 28 de Abril de 2020. (ass.) Miriano Rolando Pieroni Presidente da Mesa; Marília Perez Domingues - Secretária da Mesa. Os acionistas: Miriano Rolando Pieroni e Silvio
Souza Pieroni. Certiﬁcamos que esta ata e a lista de presença de acionistas que a instrui, conferem com os originais
constantes dos livros da sociedade. Miriano Rolando Pieroni - Presidente da Mesa, Marília Perez Domingues - Secretária da Mesa. JUCESP nº 404.657/20-5 em 30.09.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 29ª e 30ª SÉRIES DA 4ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 29ª e 30ª Séries da 4ª Emissão da ISEC
SECURITIZADORA S.A. (“CRIs”, “Emissão” e “Emissora” respectivamente), a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira convocação
para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 22 de dezembro de 2020 às 11h00, de forma
exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams (“Assembleia”), conforme
Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), a ﬁm de deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: (i) Tomar conhecimento acerca da intenção manifestada pela Cedente à Securitizadora, sobre realizar
a Recompra Facultativa dos Créditos Imobiliários, de forma total ou parcial, nos termos da cláusula 6.2 do Contrato de
Cessão de Créditos, até a data de 15/01/2021 (“Recompra Facultativa”); (ii) Autorização para a Fiduciante promover
a alienação dos direitos aquisitivos sobre a fração ideal de até 12,48% (doze inteiros e quarenta e oito centésimos
por cento) da propriedade do imóvel, objeto da matrícula nº 21.484 do 1º Serviço Notarial e Registral José Borba –
Tabelionato, Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Vitória de Santo Antão/PE
(“Imóvel”) ao FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN LOGÍSTICA, constituído sob a forma de
condomínio fechado, inscrito no CNPJ sob o nº 37.295.919/0001-60 (“FII Guardian”),de forma que a Securitizadora
ﬁque, desde aprovação deste item, autorizada a assinar, quando lavrada, a Escritura Pública de Cessão de Direitos
Aquisitivos de Propriedade Resolúvel e Sub-Rogação de Direitos e Obrigações junto ao cartório competente, ﬁgurando
como interveniente anuente na escritura (“Escritura de Cessão de Direitos”); (iii) Caso aprovado o item (ii) acima,
autorizar, após a lavratura da Escritura de Cessão de Direitos, a realização do aditamento ao Contrato de Cessão
de Créditos, a ﬁm de constar a cessão dos direitos aquisitivos na proporção da fração ideal do Imóvel efetivamente
adquiridas pelo FII Guardian (“Fração Alienada”), de modo que este ﬁgure no referido contrato como Cedente dos
Créditos Imobiliários à Emissora, na proporção da Fração Alienada; (iv) Caso aprovado o item (ii) acima, autorizar, após
a lavratura da Escritura de Cessão de Direitos, a alteração do Contrato de Cessão e do Termo de Securitização, a ﬁm de
constar que na ocorrência de qualquer Evento de Recompra Compulsória ou na intenção pela Recompra Facultativa,
o Cedente e/ou FII Guardian responderão pela obrigação na proporção das frações ideais do Imóvel que detenham;
(v) Caso aprovado o item (ii) acima, autorizar, após a lavratura da Escritura de Cessão de Direitos, consoante com a
sub-rogação da posição contratual do Contrato de Locação Atípico de Imóveis, que os Créditos Imobiliários devidos
pela Devedora por força do Contrato de Locação Atípica, passem a ser depositados na proporção das frações ideais
do Imóvel detidas pelo Cedente e/ou pelo FII Guardian; (vi) autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a
Emissora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar
o deliberado nos itens acima. O material necessário para embasar a deliberação dos investidores está disponível (i)
no site da Emissora: www.isecbrasil.com.br; e (ii) no site da CVM: www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para
ﬁns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação será com a presença
dos titulares do CRI que representem, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulação e,
em segunda convocação, com qualquer número de presentes, conforme cláusula 16.4 do Termo de Securitização.
Considerando as medidas restritivas relacionadas principalmente ao ﬂuxo e aglomeração de pessoas impostas pelo
governo nacional e internacional em face da ampla e corrente disseminação do novo corona vírus causador da
Covid-19, bem como em observância à IN CVM 625, informamos aos titulares dos CRI que a Assembleia ocorrerá
de forma exclusivamente remota e eletrônica, tanto para ﬁns de participação quanto para voto, através do sistema
Teams de conexão via internet, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que
enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestao@isecbrasil.com.br com cópia para juridico@isecbrasil.com.br
e ao Agente Fiduciário para agenteﬁduciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização
da Assembleia, sendo aceito somente até o horário de realização da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando
pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que
comprovem a representação do titular do CRI; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes
especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Conforme art. 7º da IN CVM 625,
a Emissora disponibilizará acesso simultâneo à eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não
tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.
São Paulo, 02 de dezembro de 2020. ISEC SECURITIZADORA S.A.

$'9,6,$3$57,&,3$d®(6($66(6625,$),1$1&(,5$/7'$. – CNPJ: 10.968.635/0001-30 –
(',7$/'(&2192&$d2 – Nos termos do art. 1.072, do Código Civil, convoco os senhores sócios da ADVISIA PARTICIPAÇÕES E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.,CNPJ: 10.968.635/000130, NIRE 35.223.371.164/JUCESP-SP, para a Assembleia de Sócios, a realizar-se em sua sede
localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, n. 1.726, 22º andar, conj. 222, bairro Vila Olímpia, São
Paulo/SP, CEP 04.543-000 (“Sociedade”), no dia 10/12/2020, às 09:00h, em primeira convocação,
KDYHQGRTXyUXPD¿PGHGHOLEHUDUHPVREUHDVHJXLQWHRUGHPGRGLD L DSXUDomRGRVOXFURVRX
prejuízos da Sociedade, nos termos do Parágrafo Único, da Cláusula Doze do Contrato Social; (ii)
destinação dos lucros líquidos, se houverem, nos termos da Cláusula Treze e seu Parágrafo Único
do Contrato Social; e (iii) destinação das quotas dos sócios retirantes, conforme disposto no §1º, do
art. 1.031, do Código Civil. Caso um sócio ora convocado não possa comparecer na data e horário
designado, poderá se fazer representar por procurador devidamente constituído e com poderes
para tal. São Paulo/SP, 28 de novembro de 2020. Vanessa Rodrigues Novaes – Administradora.

$'9,6,$6(59,d26'(*(672(035(6$5,$//7'$. – CNPJ: 33.562.957/0001-80 – (',7$/
'( &2192&$d2 – Nos termos do art. 1.072, do Código Civil, convoco os senhores sócios
da ADVISIA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.,CNPJ: 33.562.957/0001-80, NIRE
35.235.520.119/JUCESP-SP, para a Reunião de Sócios, a realizar-se em sua sede localizada na
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n. 1.726, 22º andar, conj. 221 e 223, bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04.543-000 (“Sociedade”), no dia 10/12/2020, às 13:00h, em primeira
FRQYRFDomRKDYHQGRTXyUXPD¿PGHGHOLEHUDUHPVREUHDVHJXLQWHRUGHPGRGLD L OHYDQWDPHQWR
de balanço intermediário, nos termos do Parágrafo Único da Cláusula Quinze do Contrato Social;
(ii) destinação dos lucros ou prejuízos da Sociedade, conforme previsão da Cláusula Dezesseis do
Contrato Social; e (iii) destinação das quotas dos sócios retirantes, conforme dispostono §1º, do
art. 1.031, do Código Civil. Caso um sócio ora convocado não possa comparecer na data e horário
designado, poderá se fazer representar por procurador devidamente constituído e com poderes
para tal. São Paulo/SP, 28 de novembro de 2020. Vanessa Rodrigues Novaes – Administradora.
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EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 106028827.2019.8.26.0002 Classe: Assunto: Conversão de Separação
Judicial em Divórcio ± Dissolução Requerente: Marco Antonio
Alves Malavasi Moreira Requerido:Eliana Xavier Moreira
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da Família e
Sucessões, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São
Paulo, Dr(a). Léa Maria Barreiros Duarte, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) ELIANA XAVIER MOREIRA, RG
20.187.232, CPF 130.177.788-94, pai João Xavier Neto, mãe
Maize Aparecida Xavier, Nascido/Nascida 11/12/1970, natural
de São Paulo - SP, com endereço à Avenida Giovanni
Gronchi, 6675, Vila Andrade, CEP 05724-002, São Paulo - SP,
que lhe foi proposta uma ação de Conversão de Separação
Judicial em Divórcio por parte de Marco Antonio Alves
Malavasi Moreira, alegando em síntese: As partes casaram-se
no ano de 1995, sendo que a separação judicial foi julgada
procedente e sentenciada em 29/10/2003. Trata-se de ação
de conversão da separação em divórcio. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de
novembro de 2020.
[01,02]
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QUARTA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2020
INTERLAGOS MOTOR CLUBE - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital de convocação ﬁcam convocados os senhores associados do INTERLAGOS MOTOR
CLUBE, com direito a voto, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no próximo dia 15 de dezembro de
2020, às 16 horas em primeira chamada com a maioria de associados presentes e às 17 horas, em segunda
chamada com qualquer numero de associados, na sede da entidade sito a Avenida Jangadeiro, 693- São Paulo,
nos termos dos Estatutos da Entidade, para deliberarem sob a seguinte ordem do dia: a) Eleição da Diretoria
e Conselho Fiscal para o quatriênio 2020 a 2024; b) Posse dos eleitos. São Paulo, 24 de novembro de 2020.
CLAUDIO WILSON VIEIRA – Diretor Presidente.
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GAIA SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº: 07.587.384/0001-30
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 136ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A.
A Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, nos termos da Cláusula 16.4 do Termo de
Securitização de Créditos Imobiliários da 136ª Série da 4ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Gaia
Securitizadora S.A., ﬁrmado em 12/02/20 (“Termo de Securitização”), pela Emissora e Vórtx Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”), convoca os Srs. titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários
em circulação (“Titulares de CRI” e “CRI”, respectivamente), a reunirem-se em assembleia geral de Titulares de CRI
(“Assembleia”), a realizar-se em primeira convocação no dia 17 de dezembro de 2020, às 14h30min,
exclusivamente por videoconferência online, sem possibilidade de participação de forma presencial, através
da plataforma https://meet.google.com conforme Instrução da CVM nº 625, de 14/05/20 (“ICVM 625”), para
deliberar sobre: (i) A alteração do valor mínimo previsto para contratação do seguro patrimonial do Imóvel para
R$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais); (ii) Autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, a
realizar todos os atos necessários para a implementação das deliberações desta assembleia, incluindo, mas não se
limitando, à alteração do Termo de Securitização. Nos termos da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto
previamente à realização da Assembleia, o qual será disponibilizado pela Emissora em seu site http://gaiasec.com.br/
ri/emissoes/. O Titular de CRI que desejar exercer o voto deste modo deverá preencher a instrução de voto com seus
dados e voto e encaminhá-la, juntamente com os documentos indicados adiante, à Emissora e ao Agente Fiduciário,
aos endereços eletrônicos abaixo indicados, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia.
Os Titulares de CRI ou seus representantes legais que ﬁzerem o envio da instrução de voto mencionada poderão
também acessar o link para participação remota na Assembleia, hipótese em que qualquer instrução de voto enviada
pelo Titular de CRI será desconsiderada, devendo o Titular de CRI ou seu representante legal, manifestarem seu voto
no ato de realização da Assembleia. O link de acesso será disponibilizado pela Emissora ao Titular de CRI que enviar
solicitação ao endereço eletrônico jurídico@grupogaia.com.br e agenteﬁduciario@vortx.com.br, em até 2 (dois) dias
antes da realização da Assembleia, juntamente com os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento
de identidade; e (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação
do Titular de CRI e documentos dos representantes. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata
dos Titulares de CRI presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas assinaturas serão
realizadas por meio de assinatura eletrônica via DocuSign ou plataforma equivalente. GAIA SECURITIZADORA S.A.

GAIA SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº: 07.587.384/0001-30
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE
RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA 16ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A.
A Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, nos termos da Cláusula 12.4.2 do Termo
de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio
da 1ª Série e da 2ª Série da 16ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A., ﬁrmado em 12/09/20 (“Termo de Securitização”),
pela Emissora e VÓRTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”), convoca os Srs.
titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série (“Titulares de CRA” e “CRA”, respectivamente),
a reunirem-se em assembleia geral de Titulares de CRA (“Assembleia”), a realizar-se em primeira convocação
no dia 22 de dezembro de 2020, às 14h30min, exclusivamente por videoconferência online, sem
possibilidade de participação de forma presencial, através da plataforma https://meet.google.com conforme
Instrução da CVM nº 625, de 14/05/20 (“ICVM 625”), para deliberar sobre: (i) renúncia ao direito de declarar o
vencimento antecipado nos termos da cláusula 11.1.1, “xi” da Cédula de Produto Rural Financeira nº 01/2019,
emitida pela Devedora em 15 de agosto de 2019, vinculada como lastro para a emissão dos CRA e da cláusula 7 do
Termo de Securitização; (ii) caso o item (i) seja aprovado, autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário,
a realizar todos os atos necessários para a implementação das deliberações desta assembleia. Nos termos da ICVM
625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da Assembleia, o qual será disponibilizado
pela Emissora em seu site http://gaiasec.com.br/ri/emissoes/. O Titular de CRA que desejar exercer o voto deste
modo deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la, juntamente com os documentos
indicados adiante, à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos abaixo indicados, de forma que sua
presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Os Titulares de CRA ou seus representantes legais que ﬁzerem
o envio da instrução de voto mencionada poderão também acessar o link para participação remota na Assembleia,
hipótese em que qualquer instrução de voto enviada pelo Titular de CRA será desconsiderada, devendo o Titular de
CRA ou seu representante legal, manifestarem seu voto no ato de realização da Assembleia. O link de acesso será
disponibilizado pela Emissora ao Titular de CRA que enviar solicitação ao endereço eletrônico juridico@grupogaia.
com.br e agenteﬁduciario@vortx.com.br, em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, juntamente com
os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; e (b) quando pessoa jurídica, cópia
de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular de CRA e documentos dos
representantes. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata dos Titulares de CRA presentes poderá
ser realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura
eletrônica via DocuSign ou plataforma equivalente. GAIA SECURITIZADORA S.A.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011143-62.2020.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara
da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. RICARDO CUNHA DE PAULA, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a JULIANA NOGUEIRA LUIZ, CPF 292.079.308-03, que ROBERTO PUOCO ajuizou uma Ação Declaratória de
Inexistência de União Estável JULIANA NOGUEIRA LUIZ, pelo Procedimento Comum, objetivando declarar a inexitência da
UNIÍOªESTÈVELªENTREªOªREQUERENTEªEªAªREQUERIDAª ªDETERMINANDOªAªEXPEDIÎÍOªDEªOlCIOªPARAªOªª#ARTØRIOªDEª2EGISTROªDEª)MØVEISª
PARAªAªALTERAÎÍOªDOªESTADOªCIVILªDOSªCOMPRADORESªREFERENTEªAOªIMØVELªOBJETOªDAªMATRICULAªNªªDOªª#2)30ªCONDENARª
AªREQUERIDAªAªEMITIRªDECLARAÎÍOªDEªVONTADE ªOUTORGADOªAOªREQUERENTEªAªMETADEªIDEALªDOªREFERIDOªIMØVELª ªCONDENANDOªAªRÏªAOª
PAGAMENTOªDEªCUSTAS ªHONORÈRIOSªEªDEMAISªCOMINACÜESª%STANDOªAªREQUERIDAªEMªLUGARªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªSUAª#)4!±°/ ª
PORª%$)4!, ªPARAªEMªªDIASªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRAª ªCONTESTEª ªSOBªPENAªDEªSERªCONSIDERADAªREVEL ªOCASIÍOªQUEª
SERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALªªARTª ªINCISOª)6 ªDOª#0# ªPRESUMINDO SEªVERDADEIRASªASªALEGAÎÜESªDEªFATOªFORMULADASª
PELOª AUTORª !RTª ª DOª .#0# ª 3ERÈª Oª PRESENTEª EDITAL ª PORª EXTRATO ª AlXADOª Eª PUBLICADOª NAª FORMAª DAª LEIª .!$!ª -!)3ª
$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªOUTUBROªDEªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª

Jornal O DIA SP
NGP Nova Geração Participações S.A.
CNPJ nº 15.590.578/0001-12 - NIRE 35.300.530.071
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de abril de 2020
1. Data, Hora e Local: 17 de abril de 2020, às 16:00 horas, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de
Barros, nº 750, 10º andar, conjunto 101, sala B, Itaim Bibi, CEP 04530-001. 2. Convocação: A convocação da reunião foi feita a todos
os membros do Conselho de Administração da Sociedade, nos termos do Artigo 15, §1º do Estatuto Social da Sociedade. 3. Presença:
Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Sociedade: José da Costa Carvalho Neto, Iomar Tavares da Cunha,
Bruno Costa Carvalho de Sena, José Luiz de Melo Aguiar, Marcos Vital Naves de Alcântara e Pedro Miguel Cardoso Alves, conforme a lista
de presença assinada, que segue anexa a esta ata. 4. Mesa: Presidente: José da Costa Carvalho Neto. Secretário: Pedro Miguel Cardoso
Alves. 5. Ordem do Dia: Manifestar-se sobre o relatório da administração e sobre as demonstrações financeiras da Sociedade relativas
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. 6. Deliberações: Relacionado à ordem do dia acima, após a análise a respeito
da documentação pertinente, referente às demonstrações financeiras da Sociedade relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar as referidas demonstrações financeiras,
assim como o relatório da administração, autorizando a divulgação das mesmas ao público. 7. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foi lavrada a presente ata, a qual, após lida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa e pelos Conselheiros presentes.
São Paulo, 17 de abril de 2020. Mesa: José da Costa Carvalho Neto - Presidente, Pedro Miguel Cardoso Alves - Secretário. Conselheiros:
José da Costa Carvalho Neto, Iomar Tavares da Cunha, Bruno Costa Carvalho de Sena, José Luiz de Melo Aguiar, Marcos Vital Naves
de Alcântara, Pedro Miguel Cardoso Alves. JUCESP nº 489.804/20-2 em 19/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

NGP Nova Geração Participações S.A.
CNPJ nº 15.590.578/0001-12 - NIRE 35.300.530.071
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 20 de abril de 2020
1. Data, Hora e Local: 20 de abril de 2020, às 16:00 horas, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes
de Barros, nº 750, 10º andar, conjunto 101, sala B, Itaim Bibi, CEP 04530-001. 2. Convocação e Presença: Presente a totalidade
dos acionistas da Companhia, conforme consta do Livro de Presença de Acionistas, ficando dispensada a convocação, conforme
faculta o Artigo 124, §4o, da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976. 3. Mesa: Presidente: José da Costa Carvalho Neto. Secretário: Pedro Miguel Cardoso Alves. 4. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i-a) tomar as contas dos administradores
da Companhia, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019;
(i-b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2019. 5. Deliberações Havidas em Assembleia Geral Ordinária:
(i) Em relação ao item (i-a) da ordem do dia acima, após exame, discussão e análise, os acionistas presentes deliberaram, por
unanimidade de votos, aprovar, sem emendas, ressalvas ou reservas, o Relatório Anual da Administração, as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras e as respectivas Notas Explicativas, todos referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019; (ii) Em relação ao item (i-b) da ordem do dia acima, a) por unanimidade de votos, foi deliberado
que o prejuízo líquido apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 651.761,86; b) por unanimidade de
votos, foi deliberada a destinação do valor de 651.761,86 à conta de Prejuízos Acumulados para compensação com resultados de
exercícios futuros. 6. Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, a qual, após lida e aprovada,
vai assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. Mesa: Presidente: Sr. José da Costa Carvalho Neto; e Secretário:
Sr. Pedro Miguel Cardoso Alves. Acionistas: Ambientis Soluções Ambientais S.A., representada por Sr. Bruno Costa Carvalho de
Sena; MIP Investimentos e Participações Ltda., representada por Sr. Iomar Tavares da Cunha e Sr. Marcos Vital Naves de Alcântara;
JVJ Energia e Participações Ltda., representada por Sr. José da Costa Carvalho Neto e Sr. Athos Rache Filho; e Carbogas Energia
Ltda., representada por Luiz Roberto Reis Infiesta. São Paulo, 20 de abril de 2020. José da Costa Carvalho Neto - Presidente da
Mesa, Pedro Miguel Cardoso Alves - Secretário da Mesa, Ambientis Soluções Ambientais S.A. - Por: Bruno Costa Carvalho de
Sena, MIP Investimentos e Participações Ltda. - Por: Iomar Tavares da Cunha e Marcos Vital Naves de Alcântara, JVJ Energia
e Participações Ltda. - Por: José da Costa Carvalho Neto e Athos Rache Filho, Carbogas Energia Ltda. - Por: Luiz Roberto Reis
Infiesta. JUCESP nº 491.523/20-8 em 23/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Praça Downtown Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE 35.227.885.928 - CNPJ nº 19.020.075/0001-62
Extrato do Instrumento Particular de 9ª Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento: 1. Oscar Freire Street, L.L.C., sociedade com sede em Nova York/EUA, CNPJ 25.994.819/0001-42,
por seus procuradores, José Alberto Torres Muniz Ventura, RG 15.923.815-8 SSP/SP, CPF 166.318.948-08, e Haaillih Bittar, RG
27.664.205-3 SSP/SP, CPF 279.018.468-28, OAB/SP 199.736, procuração registrada na JUCESP 383.802/20-9, em 21.09.2020;
2. Oscar Freire Street II, L.L.C., sociedade com sede em Nova York/EUA, CNPJ 25.994.820/0001-77, por seus procuradores,
José Alberto Torres Muniz Ventura e Haaillih Bittar; na qualidade de únicas sócias da Praça Downtown Empreendimentos Imobiliários Ltda., com sede em São Paulo/SP, e com sua 8ª e última alteração de Contrato de 01.09.2020, ora em fase de registro
perante a JUCESP; têm entre si, alterar o Contrato Social: 1. O capital da Sociedade subscrito por meio da 8ª Alteração de Contrato Social de 01.09.2020, ora em fase de registro perante a JUCESP, foi parcialmente integralizado em moeda corrente nacional, restando o montante de R$ 10.415.305,00 a ser integralizado pelas sócias, em moeda corrente nacional ou bens, sendo que:
(a) a sócia Oscar Freire Street, L.L.C. integralizou o total de R$ 90.285.115,00, em moeda corrente nacional; e (b) a sócia Oscar
Freire Street II, L.L.C. integralizou o total de R$ 180.821,00, em moeda corrente nacional. 2. Em conformidade com o Artigo 1.084
do Código Civil, ajustar o capital social ao valor efetivamente integralizado até esta data, dispensando as prestações ainda devidas, com o cancelamento de 10.415.305 quotas subscritas e não integralizadas, no valor de R$ 10.415.305,00, dos quais
10.394.465 quotas não integralizadas, no total de R$ 10.394.465,00, da sócia Oscar Freire Street, L.L.C., equivalente a 99,8%
das quotas ora canceladas, e 20.840 quotas não integralizadas, no total de R$ 20.840,00, da sócia Oscar Freire Street II, L.L.C.,
equivalente a 0,2% das quotas ora canceladas. 2.1. O capital social passa de R$ 100.881.241,00 para R$ 90.465.936,00, distribuído entre as sócias da seguinte forma: (a) Oscar Freire Street, L.L.C., detém 90.285.115 quotas subscritas e integralizadas, no
total de R$ 90.285.115,00, equivalente a 99,8% do capital social; e (b) Oscar Freire Street II, L.L.C. detém 180.821 quotas subscritas e integralizadas, no total de R$ 180.821,00, equivalente a 0,2% do capital social. 3. Em conformidade com o inciso I do
Artigo 1.082 do Código Civil, por existirem perdas irreparáveis nas demonstrações ﬁnanceiras intermediárias levantadas em
30.09.2020, no valor acumulado de R$ 21.213.296,27, reduzir o capital nesse mesmo valor, sendo desconsiderado o valor de
R$ 0,27, passando o mesmo de R$ 90.465.936,00 para R$ 69.252.640,00, com o cancelamento de 21.213.296 quotas do capital,
de maneira proporcional entre as sócias, a saber: (a) são neste ato canceladas 21.170.869 quotas da sócia Oscar Freire Street,
L.L.C., no total de R$ 21.170.869,00, equivalente a 99,8% das quotas ora canceladas; e (b) são neste ato canceladas 42.427 quotas da sócia Oscar Freire Street II, L.L.C., no total de R$ 42.427,00, equivalente a 0,2% das quotas ora canceladas. 4. Em conformidade com o inciso II do Artigo 1.082 do Código Civil, por julgarem o capital da Sociedade excessivo em relação ao seu objeto social, reduzir o capital em R$ 40.000.000,00, passando de R$ 69.252.640,00 para R$ 29.252.640,00, com o cancelamento de
40.000.000 de quotas do capital social, cada uma delas no valor de R$ 1,00, de maneira proporcional entre as sócias: (a) são
canceladas 39.920.000 quotas da sócia Oscar Freire Street, L.L.C., no total de R$ 39.920.000,00, equivalente a 99,8% das quotas ora canceladas; e (b) são neste ato canceladas 80.000 quotas da sócia Oscar Freire Street II, L.L.C., no total de R$ 80.000,00,
equivalente a 0,2% das quotas ora canceladas. 4.1. Decidem pagar às sócias o valor de R$ 1,00 por quota cancelada, totalizando o montante de R$ 40.000.000,00, nas proporções e valores mencionados no item 4 acima. 5. As restituições ora avençadas
deverão ser pagas até 31.12.2021, mediante remessa(s) de recursos para cada uma das sócias Oscar Freire Street, L.L.C. e Oscar Freire Street II, L.L.C. 5.1. Ficam autorizados os Diretores a tomarem todas as medidas necessárias à efetivação da redução
de capital. 6. Alterar a Cláusula 5ª do Contrato Social: “Cláusula 5ª - O capital da sociedade em moeda corrente nacional, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 29.252.640,00, dividido em 29.252.640 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada
uma, distribuídas entre as sócias da seguinte forma: Sócia - Quotas - Valor (R$) - %: Oscar Freire Street, L.L.C.45 Rockefeller Center, Nova York, Estado de Nova York, 10111, Estados Unidos da América, CNPJ 25.994.819/0001-42: 29.194.246,
R$ 29.194.246,00, 99,8; Oscar Freire Street II, L.L.C. 45 Rockefeller Center, Nova York, Estado de Nova York, 10111, Estados
Unidos da América, CNPJ 25.994.820/0001-77: 58.394, R$ 58.394,00 , 0,2; Total: 29.252.640, R$ 29.252.640,00, 100. §1º - A
responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do
capital social, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil. §2º - As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade, e cada qual
confere ao respectivo sócio o direito a 1 voto nas deliberações sociais. §3º – As 29.194.246 quotas de propriedade de Oscar Freire Street, L.L.C., representativas de 99,8% do capital social da Sociedade, e as 58.394 quotas de propriedade de
Oscar Freire Street II, L.L.C., representativas de 0,2% do capital da Sociedade, foram cedidas ﬁduciariamente para o Itaú
Unibanco S.A., nos termos dos Instrumentos Particulares de Cessão Fiduciária de Quotas de Sociedade Limitada, vinculados
às Cédulas de Crédito Bancário nºs 1016083300 e 1016083610, celebrados em 17.04.2019 e 06.09.2019, respectivamente.”
7. Todas as demais cláusulas, termos e condições do Contrato Social permanecem inalteradas, válidas e eﬁcazes. Nada
mais, E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento. São Paulo, 09.11.2020. Oscar Freire
Street, L.L.C. e Oscar Freire Street II, L.L.C. - ambas: Por José Alberto Torres Muniz Ventura e Haaillih Bittar
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BMPI Infra S.A.
CNPJ N° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186
Ata da Reunião do Conselho de Administração em 07/10/2020
Data, Hora e Local: em 07/10/2020, às 14h, na sede social da BMPI Infra S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Renato Paes de Barros nº
750, conjunto 101, Bairro Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04530-001. Convocação e Presença: a convocação foi dispensada diante da presença de todos os membros do Conselho de Administração, conforme disposto no art. 14 do estatuto social da Companhia. Mesa: a reunião
foi presidida pelo Conselheiro Guilherme Moreira Teixeira e secretariada pela Conselheira Rosângela Duarte Campos Pezzi. Ordem do Dia:
Autorizar a Companhia a assinar, como Interveniente Garantidora, o Contrato de Derivativos e Outras Avenças, celebrada entre Construtora
Barbosa Mello S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 17.185.786/0001-61, e o Banco Santander (contrato guarda-chuva). Discussão do Dia:
instalada a reunião, foi aprovada, por unanimidade de votos, a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos. Após discutirem
a matéria da ordem do dia, considerando o disposto nos arts. 15, item viii, ‘d’, e 22, do estatuto social da Companhia, os Conselheiros, por
unanimidade de votos autorizaram PARATODOSOSlNSDEDIREITO AASSINATURAPELA#OMPANHIA COMOINTERVENIENTEGARANTIDORA DO#ONTRATO
de Derivativos e Outras Avenças, celebrada entre Construtora Barbosa Mello S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 17.185.786/0001-61, e o Banco
Santander (contrato guarda chuva). Encerramento: nada mais havendo a tratar, o presidente da mesa deu por encerrados os trabalhos,
lavrando-se a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes. A presente ata confere com
AORIGINALLAVRADAEMLIVROPRÆPRIOESER¶ARQUIVADANA*UNTA#OMERCIALDO%STADODE3»O0AULOPARATODOSOSlNSLEGAIS3»O0AULO 30 
07/10/2020. Guilherme Moreira Teixeira - Conselheiro e Presidente da Mesa, Rosângela Duarte Campos Pezzi - Conselheira e Secretária
da Mesa, Alícia Maria Gross Figueiró - Conselheira. JUCESP nº 498.269/20-6 em 24/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186
Ata da Reunião do Conselho de Administração em 07/10/2020
Data, Hora e Local: em 07/10/2020, às 14h, na sede social da BMPI Infra S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Renato Paes
de Barros nº 750, conjunto 101, Bairro Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04530-001. Convocação e Presença: a convocação foi
dispensada diante da presença de todos os membros do Conselho de Administração, conforme disposto no artigo 14 do estatuto
social da Companhia. Mesa: a reunião foi presidida pelo Conselheiro Guilherme Moreira Teixeira e secretariada pela Conselheira
Rosângela Duarte Campos Pezzi. Ordem do Dia: Autorizar a Companhia a assinar, como Interveniente Garantidora, os Contratos
de Derivativos e Outras Avenças, celebrados entre Construtora Barbosa Mello S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 17.185.786/000161, e CBM Logística, Comércio, Importação e Exportação Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 14.749.635/0001-09, com o Banco
Santander (contratos guarda-chuva). Discussão e Deliberação: instalada a reunião, foi aprovada, por unanimidade de votos, a
lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos. Após discutirem a matéria da ordem do dia, considerando o disposto nos
arts. 15, item viii, ‘d’, e 22, do estatuto social da Companhia, os Conselheiros, por unanimidade de votos autorizaram, para todos
os fins de direito, a assinatura pela Companhia, como interveniente garantidora, dos Contratos de Derivativos e Outras Avenças,
celebrados entre Construtora Barbosa Mello S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 17.185.786/0001-61, e CBM Logística, Comércio, Importação E Exportação Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 14.749.635/0001-09, com o Banco Santander (contratos guarda-chuva).
Encerramento: nada mais havendo a tratar, o presidente da mesa deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata
que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes. A presente ata confere com a original lavrada em
livro próprio e será arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo para todos os fins legais. São Paulo, SP, 07/10/2020. Guilherme Moreira Teixeira - Conselheiro e Presidente da Mesa. Rosângela Duarte Campos Pezzi - Conselheira e Secretária da Mesa.
Alícia Maria Gross Figueiró - Conselheira. JUCESP nº 491.338/20-0 em 23/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ĞŶƚƌĂůŶĞƌŐĠƟĐĂůƚĂDŽŐŝĂŶĂ^͘͘

C.N.P.J. 36.328.479/0001-37 – NIRE 35300549139
ƚĂĚĂϭǐƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ
Aos 22/09/2020, às 11 horas, em sua sede social, reuniram-se a totalidade do Capital Social. Assumindo a presidência
da mesa, Sr. Luiz Octavio Junqueira Figueiredo, Diretor Superintendente, convidou a mim Luiz Eduardo Junqueira
Figueiredo, para secretariar. Aprovaram: ϭͿ Elevação do capital social; 2) A consolidação do Estatuto Social; ϯͿ A
diretoria a tomar as providências necessárias quanto a formalização das deliberações desta Assembleia; ϰͿ Deu por
encerrada a Assembleia. :ƵĐĞƐƉ nº 436.318/20-9 em sessão de 19/10/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária
Geral. ƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͘ĂƉşƚƵůŽ/͘ĞŶŽŵŝŶĂĕĆŽ͕^ĞĚĞ͕&ŝŶƐĞƵƌĂĕĆŽ͗ƌƟŐŽϭǑ A sociedade, sob a denominação de
ĞŶƚƌĂůŶĞƌŐĠƟĐĂůƚĂDŽŐŝĂŶĂ^͕͘͘ ĞƐƚĄĐŽŶƐƟƚƵşĚĂƐŽďĂĨŽƌŵĂĚĞƐŽĐŝĞĚĂĚĞĂŶƀŶŝŵĂĚĞĐĂƉŝƚĂůĨĞĐŚĂĚŽĞƌĞŐĞͲƐĞ
por este Estatuto, pela Lei 6.404/76 e alterações posteriores e, nos casos omissos, pela legislação aplicável. ƌƟŐŽϮǑ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƚĞŵĐŽŵŽƐĞĚĞĞĨŽƌŽũƵƌşĚŝĐŽŶŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞ^ĆŽ:ŽĂƋƵŝŵĚĂĂƌƌĂͬ^W͕ŶĂ&ĂǌĞŶĚĂ^ĂŶƚ͛ŶĂʹZŽĚŽǀŝĂ
WƌĞĨĞŝƚŽ&ĄďŝŽdĂůĂƌŝĐŽ͕Ŭŵ͘ϴϵ͕dƌĞǀŽĚĞĐĞƐƐŽăƐƚƌĂĚĂsŝĐŝŶĂů^:YϬϴϬʹůǀĂƌŽ^ŽƐƚĞŶĂ͕ůŽĐŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůͲ^ĞƚŽƌĚĞ
ŐĞƌĂĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ͕W͘ϭϰ͘ϲϬϬͲϬϬϬ͕ƉŽĚĞŶĚŽƉŽƌĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚĂĚŝƌĞƚŽƌŝĂĂďƌŝƌ͕ŵĂŶƚĞƌĞĞǆƟŶŐƵŝƌĮůŝĂŝƐ͕
sucursais, depósitos, escritórios e armazéns em qualquer parte do território nacional, observadas as formalidades
legais. ƌƟŐŽϯǑ A sociedade tem por objeto: ĂͿa geração e exploração de energia elétrica, produzida em unidades
termoelétricas próprias; ďͿa aquisição de energia elétrica, produzida por terceiros, nacionais ou estrangeiros; ĐͿa
ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ ƉŽƌ ĞůĂ ƉƌŽĚƵǌŝĚĂ ŽƵ ĂĚƋƵŝƌŝĚĂ ĚĞ ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ ƉͬĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ ĮŶĂŝƐ͕
concessionárias e comercializadores de energia elétrica; e ĚͿ o transporte de energia elétrica, através de Linhas de
Transmissão próprias ou de terceiros. ƌƟŐŽϰǑ A sociedade terá duração por tempo indeterminado, encerrando suas
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐĐŽŵĂŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĚĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐůĞŐĂŝƐĞĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝĂƐ͘ĂƉŝƚƵůŽ//͘ĂƉŝƚĂů^ŽĐŝĂůĞĕƁĞƐ͗ƌƟŐŽϱǑ O
capital social é de R$ 22.001.000,00 , subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 22.001.000
ŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕ƐĞŵǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͕ĞŶĚŽƐƐĄǀĞŝƐăŽƉĕĆŽĚŽĂĐŝŽŶŝƐƚĂĞŝŶĚŝǀŝƐşǀĞŝƐĞŵƌĞůĂĕĆŽĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͘
ΑƷŶŝĐŽ As despesas de conversões, desdobramentos ou agrupamentos de ações correrão por conta dos acionistas
solicitantes. ƌƟŐŽϲǑ Cada ação ordinária terá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. ƌƟŐŽϳǑ A
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƉŽĚĞƌĄĞŵŝƟƌơƚƵůŽƐŵƷůƟƉůŽƐĚĞĂĕƁĞƐŽƵĐĂƵƚĞůĂƐƋƵĞŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐůĞŐĂŝƐ͘
ΑƷŶŝĐŽƐĂĕƁĞƐ͕ơƚƵůŽƐŵƷůƟƉůŽƐŽƵĐĂƵƚĞůĂƐƋƵĞĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵƐĞƌĆŽĂƐƐŝŶĂĚŽƐƉĞůŽĚŝƌĞƚŽƌƐƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞ͕Ğŵ
conjunto com qualquer outro diretor. ƌƟŐŽϴǑƐĂĕƁĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚ

S E EMPREEND MEN OS E PAR C PAÇÕES S A

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1055062-72.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 21ª Vara Cível, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcio Teixeira Laranjo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Erick Vinicius de Araújo Borges,
CPF 341.592.358-31 e Aline Lopes dos Santos, CPF 446.934.188-62, que Fundação São Paulo (FUNDASP), ajuizou uma Ação de Reintegração de
Posse com pedido de concessão de liminar inaudita altera pars c.c. Indenização Por Danos Materiais, objetivando a reintegração da Autora na posse
do imóvel invadido sede da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC-SP, localizado na Rua Monte Alegre, nº 984, Perdizes, São Paulo/SP, e
que todos os réus, e quaisquer outros invasores, abstenham-se de praticar quaisquer atos que violem os direitos possessórios da Fundação São Paulo,
TAISªCOMOªAªDEPREDAÎÍOªDOªIMØVEL ªDERRUBADAªDEªGRADES ªBLOQUEIOªDEªPORTASªEªQUALQUERªFORMAªDEªVANDALISMO ªCONFERINDO SEªAOª3Rª/lCIALªDEª*USTIÎAª
as prerrogativas do art. 212, §1º e §2º do CPC, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00; condenando os réus ao pagamento de indenização
pelos eventuais prejuízos materiais sofridos pela Autora, bem como a custas, honorários e demais cominações. Ajuizada a presente, foi deferida a
liminar, reintegrando à autora na posse do referido bem. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias,
AªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªCONTESTEM ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAªARTª ªINCISOª)6 ªDOª#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORª
EXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªSETEMBROªDEªªªªªªª"ªªEª

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1070338-46.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO RAMOS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) VJ FUNDIÇÃO LTDA., CNPJ 09.305.545/0001-80, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, objetivando
condenar a ré ao pagamento de R$ 32.885,94 (junho/2018), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente ao débito
das faturas de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na Rua Antônio Lopes, 95, Jardim Alvorada, Jandira,
São Paulo/SP (instalação 200417540 e cliente 0020262245), bem como ao pagamento dos valores correspondentes a todas
as faturas de energia elétrica que vierem a ser emitidas, vencidas e inadimplidas, custas, honorários e demais cominações.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
AÎÍOªPROPOSTAªEªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ªAPRESENTEªRESPOSTAª
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
EDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ª
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1052191-35.2019.8.26.0100 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato
Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MICHELE CADINI, Brasileira,
Agricultora, CPF 005.549.399-83, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por
parte de Bunge Alimentos S.a., objetivando rescindir o Contrato de Venda e Compra de Grãos de Soja
nº 030-00391-00013966, condenando-se a ré ao pagamento de R$ 135.076,13 (05/2019), corrigidos
monetariamente, referente ao saldo devedor reconhecido na cláusula 6ª do referido contrato, bem
como ao pagamento de custas, honorários e demais cominações. Encontrando-se a ré em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta
H SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV TXH ÀXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO DSUHVHQWH
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
FXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL B 02 e 03/12
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001817-42.2018.8.26.0011 O MM. Juiz de
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr. Rogério de Camargo Arruda,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ALEXANDRE MOREIRA LUZZI, CPF 283.708.598-79, e ALEXANDRE
MOREIRA LUZZI MÓVEIS ME, CNPJ 07.680.799/0001-53 que, na ação de ação de Cumprimento de
Sentença que lhe foi proposta por Fábio Tacla, encontrando-se ele em lugar incerto e não sabido, foi deferida
a sua INTIMAÇÃO por EDITAL da penhora dos seus direitos sobre o imóvel descrito na Matrícula nº 57.735,
do 17º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo, que consiste em um prédio residencial e seu
respectivo terreno designado como lote A, no projeto de desdobro, no 13º subdistrito da Vila Maria, localizado
na Rua Nagasaki, nº 190 em nome do executado Alexandre Moreira Luzzi e sua esposa Thais Grande
6DQW¶$QDHGHVXDQRPHDomRFRPRGHSRVLWiULRGRUHIHULGRLPyYHOSDVVDQGRDÀXLUGRVGLDVVXSUDRSUD]R
GHGLDVSDUDPDQLIHVWDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLNADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de setembro de 2020.
B 02 e 03/12
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 1007659-70.2019.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª
Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc.FAZ
SABER a(o) CLEBER AMARAL MARIA - MANUTENÇÃO- ME, CNPJ 11.470.866/0001-82, que Condomínio Edifício
Residencial Parque Toronto ajuizou ação comum, objetivando a restituição do valor pago no importe de R$5.737,00 cumulado
com reparação por danos materiais, em virtude do autor ter adquirido da empresa ré no dia 08/05/2019, por meio de contrato
verbal, uma cobertura de policarbonato para as dependências do condomínio autor que não foi instalada. Encontrando-se a ré
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta, sob pena de serem aceitos
os fatos alegados pelo autor. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial, em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[01,02]

13ª VARA CÍVEL DA CAPITAL ² SP ² FORO CENTRAL
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1072445-63.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). TONIA YUKA KOROKU, forma da Lei, etc.. FAZ
SABER a MARINA KOSCIALKOWSKI TETZNER, CPF 004.221.438-63, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum Cível por parte de CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULOCABESP, objetivando a cobrança de R$ 5.746,84 (05/07/2018), referente ao inadimplemento das contribuições do Plano
de Saúde Cabesp Família a partir do mês de março/2015. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de novembro de 2020.
EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1022812-52.2019.8.26.0002 Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Condomínio Requerente: Condomínio Residencial Saint Louis Requerido: José Mauricio da Silva Junior
e outros EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022812-52.2019.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ALEXANDRE
BATISTA ALVES, na forma da Lei, etc. Faz saber a JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA JÚNIOR CPF: 039.972.26881 e ROSANA LIMA ROCHA CPF:127.727.878-42, que CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL SAINT
LOUIS, lhe ajuizou uma ação de cobrança, referente ao débito condominial do imóvel do apartamento nº 42
– bloco 04, situado na Rua Luiz Grassmann, 774, São Paulo/SP, CEP:05801-050. Encontrando-se os executados
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que efetue o pagamento
do débito, de R$ 39.803,13, devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar(em)
a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo
344 do Código de Processo Civil. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de novembro de 2020.
02 e 03/12
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7ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL I - SANTANA
EDITAL DE INTIMAÇÃO ± COM PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003434-96.2020.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I ± Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). José Carlos de França Carvalho Neto,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOÃO RICARDO MORALES, CPF 065.252.488-50, que nos autos da ação de
Cobrança, ora em fase de Cumprimento de Sentença, movida por CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CABESP, procedeu-se a penhora sobre as quantias bloqueadas pelo sistema
BACENJUD no valor de R$ 354,92, junto ao Banco Santander / BMG, fls 52/54 dos autos. Estando o executado em local
incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, da PENHORA por EDITAL, para que em 05 dias úteis, a fluir
após os 20 dias supra, ofereça impugnação, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC, na ausência dos quais, prosseguirá o
feito em seus ulteriores termos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar
ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 11 de novembro de 2020.

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1015972-28.2016.8.26.0100 . O Dr. HENRIQUE DADA PAIVA, Juiz de
Direito da 8ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a AUTO POSTO BRASIPAN. CNPJ n. 48.581.334/0001-22, na
pessoa do sócio e representante, Sr. Marcos Masachi Takenouchi que Espólio de Jiyoji Isuka lhe ajuizou uma AÇÃO
de MEDIDA CAUTELAR INOMINADA, objetivando que seja ao final julgado totalmente procedente o presente pedido,
tornando definitiva a liminar nos termos acima expendidos, condenando-se os Requeridos ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios, requerendo sejam estes arbitrados na forma do art. 20, § 4.º do CPC, a serem
atualizados a partir da data do arbitramento e com juros de mora segundo a TAXA SELIC, nos termos do art. 406 do
Código Civil c/c art. 13 da Lei n.º 9.069/95, a partir da citação), bem como todas cominações pedidas na inicial. Estando
a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo
de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 30/11/2020.
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EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1011138-96.2018.8.26.0007 Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial
- Prestação de Serviços Exequente: Sociedade Paulista de Educação e Pesquisa Ltda Executado: Maria de Fatima
Freire Aquino EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011138-96.2018.8.26.0007 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Sueli Juarez Alonso,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA DE FATIMA FREIRE AQUINO, Brasileira, CPF 084.608.728-66, com
endereço à Rua Professor Francisco Pinheiro, 244, Vila Princesa Isabel, CEP 08410-020, São Paulo - SP, que lhe foi
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Sociedade Paulista de Educação e Pesquisa Ltda,
alegando em síntese: diante do inadimplemento da duplicata de prestação de serviços e documentos relacionados,
referentes a prestação dos serviços educacionais, tornou-se credora da importância R$3.135,40, atualizado até maio
de 2018. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL,
nos atos e termos da ação proposta, para, no prazo de 03 dias a fluir dos 20 dias supra, pagar o débito atualizado.
A executada poderá também apresentar embargos à execução, no prazo de quinze dias e, alternativamente, requerer
o parcelamento do débito, comprovando o depósito de 30% do valor da execução devidamente atualizado e com
a inclusão das custas e honorários advcatícios, podendo requerer que o restante seja pago em 6 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens. No silêncio,
a executada será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de outubro
de 2020.
02 e 03/12

1ª Vara de Registros Públicos-SP. EDITALDE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos daAção
de Usucapião, PROCESSO Nº 1105008-13.2018.8.26.0100 ( U-1486 ) A Doutora Ana Claudia Dabus
Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao Espólio de Carolina
Gianoni Carelli, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges,
se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Andreia Morales Peres e Jefferson Roberto Peres
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Vale
Formoso, 317, Vila Santo Estevão - Tatuapé - São Paulo / SP., com área de 210,00ms2., contribuinte n.
056.173.0045-8, 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 - 01 e 02/12
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Esporte

PÁGINA 6

QUARTA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2020

organizadores. Nossa perspectiva é
boa. As meninas voltaram no fim de
semana da Colômbia, onde fizeram
preparação em altitude. Vamos seguir protocolos semelhantes aos do
Mundial de Meia Maratona da Polônia, realizado em outubro”, comentou Claudio Castilho.
O foco nestes últimos dias tem
sido a recuperação física. “Estamos
otimistas porque a lista de atletas
na largada é bem forte. Muitos atletas vão buscar o índice olímpico
também. Agora é fase de recuperação. Vamos entregar o melhor. Todos estão cientes dos objetivos e
vamos tentar voltar com bons resultados. Se não com índices, mas
com a certeza de que estamos no
caminho certo”, observou.
O treinador lembra que a fase é
muito difícil. “Estamos torcendo
para que tudo isso passe logo. É
duro você ser pressionado pelo fato
de nem saber se vai ter outra maratona dentro do período que resta
para obter o índice. Estas questões
acabam tirando um pouco o sossego dos atletas e dificultando ainda

mais planejamento e a organização
de treinos, que tenho de propor.
Todos são experientes e estão bem
preparados”, concluiu Claudio.
Adriana Aparecida da Silva,
Andreia Hessel e Valdilene Santos
treinaram na Colômbia por mais de
um mês. Adriana, bicampeã panamericana de maratona, e Andreia
se prepararam em Sopó, localizada
a 2.650 metros acima do nível do
mar. Valdilene treinou em Paipa, cidade bem conhecida dos fundistas brasileiros, a 2.502 m.
Já Ederson Pereira, medalha de
ouro nos 10.000 m dos Jogos PanAmericanos de Lima-2019, manteve
a preparação na sua cidade, Caçapava, no Vale do Paraíba, em São Paulo.
“Estou otimista para minha estreia na
maratona. Os treinos realizados foram muito bem feitos e agora é só
esperar a competição”, comentou.
Andreia, Valdilene e Ederson
disputaram o Mundial de Meia
Maratona em Gdynia, na Polônia,
no dia 17 de outubro. Andreia completou na 76ª colocação, registrando a melhor marca de sua carreira

Adriana Silva
na distância (1:14:41). Valdilene teve
uma crise de hipotermia por causa
do frio e cruzou a linha de chegada
em 94º. Já Ederson completou o percurso na 90ª colocação.
A Maratona de Valência terá
participação de cerca de 300 atletas, todos de elite, por causa das

Foto/Divulgação

Alberto Otazú é campeão da
Copa Interior de Kart

A desistência de última hora
de um piloto, abriu a possibilida-

de do piloto Alberto Otazú (AVSP/
Bianchi Automóveis/Cardoso Fu-

nilaria e Pintura/No Fire Services/
Rolley Ball/Speed Truck/TS
Sports) competir e se sagrar campeão da Copa Interior de Kart, disputada no último domingo no Kartódromo Arena de Itú, no interior
de São Paulo.
“Eu fui para assistir aos meus
companheiros da equipe de Endurance RKC, mas como sempre, levo
o meu equipamento. E como surgiu
uma vaga, eles me convidaram pra
correr e completar o grid de 25 pilotos na categoria dos pilotos mais
pesados. E foi uma excelente, mas
difícil estreia nesta pista. Ganhei a
última bateria e fiquei com o título
por um ponto”, comemorou Otazú,
que venceu o segundo campeonato no intervalo de uma semana.

Foram três baterias bem disputadas. Na primeiraAlberto Otazú terminou em quarto e na segunda, com grid invertido em quinto.
Depois da segunda prova, três pilotos estavam empatados na liderança da categoria de 265 quilos
de peso total, 15 quilos a mais do
que as outras categorias: Alberto
Otazú, Gilnei Júlio e o francês Luca
Urbani. Depois de largar das últimas posições (20º) com o grid invertido, Otazú foi ultrapassando
todos os adversários pouco a
pouco, até assumir a liderança na
penúltima volta para vencer e se
sagrar campeão por apenas um
ponto. Os vencedores das outras
baterias foramAnthony Peperone
e Fábio PL, respectivamente.

A Shell será representada por
um elenco de primeira linha na principal corrida de longa duração do
automobilismo brasileiro em 2020.
Estão escalados nada menos que
seis pilotos patrocinados pela marca para a disputa da etapa final da
Porsche Cup Endurance Series,
corrida de 500 km neste domingo
em Interlagos.
E três deles estão em disputa
direta pelos títulos com os carros
de corrida mais produzidos no planeta.
Em grande fase em 2020 vindo
de duas vitórias na Stock Car e mais
uma na prova de abertura do Porsche Cup Endurance Series no Velocitta, Ricardo Zonta espera repetir a
conquista de 2018, quando venceu
o título de Endurance em dupla com
Lico Kaesemodel (o primeiro campeonato conquistado pela Shell com
carros de corrida no Brasil).
O piloto curitibano compete na
categoria Carrera Cup, a principal
do campeonato. Ele compartilha o
carro #8 com Werner Neugebauer,
representante da maior patrocinadora do esporte a motor no Brasil e
no mundo em todas as etapas da
Porsche Cup. Eles somam 113 pontos e estão a apenas três do líder
do campeonato, Alceu Feldmann.
Outro que desembarca em São
Paulo de olho no título é Átila
Abreu. O piloto sorocabano com-

pete com o carro #15 na classe GT3
Cup, fazendo dupla com Leo Sanchez. Para a etapa de 500 km que
encera o campeonato, terão também
a companhia de Marçal Müller na
tripulação –na jornada final o regulamento autoriza os carros a competirem pilotados por duplas ou trios.
Piloto Shell com maior quilometragem nos carros de corrida mais
produzidos no planeta, Dennis Dirani vai combinar seus serviços de
piloto-consultor da categoria à participação na etapa. Ele vai compartilhar o carro #7 com Miguel Paludo, o principal nome da Porsche
Cup em 2020, vindo da conquista
do hexacampeonato com autoridade. Dirani integra o time que faz os
testes de equalização da categoria
em todos os carros do grid, além de
representar a Shell em ações promocionais. Ele competiu a etapa de
abertura do Endurance Series na
Carrera Cup e foi o autor da volta
mais rápida do Velocitta naquele fim
de semana.
Já Galid Osman faz sua estreia
na categoria. O piloto regular do
carro #28 na Stock Car também está
inscrito na Carrera Cup e vai assumir o carro #32 em parceria com
Renan Pizii.
Pela GT3 Cup quem retorna ao
carro #88 e à dupla com Georgios
Frangulis é Gaetano di Mauro.
Rookie of the year na Stock Car em
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Esquadrão Shell na decisão da Porsche
Endurance Series tem seis pilotos em cinco carros

Átila Abreu e Leonardo Sanchez na disputa pelo título
2019 e vice-campeão da Porsche dois carros sua presença na Stock
Cup em 2018, Di Mauro se cacifou em 2019. Já no ano passado, corcomo piloto de primeira linha no au- rendo pela classe GT3 Cup, Gaetatomobilismo brasileiro justamente no novamente prevaleceu na propor seu desempenho nos 500 km va de 500 km, integrando a tripulada Porsche Endurance Series em In- ção vencedora em parceria com
terlagos. Em 2018, em dupla com Marco e Maurizio Billi.
Nonô Figueiredo, ergueu a vitória
O cronograma da etapa deterno geral graças a uma tocada refi- mina três treinos livres no sábado,
nada e segura. O desempenho ren- antes dos classificatórios. A corrideu um convite para correr a Gran- da tem previsão de 500 km ou 4h30
de Final da Stock Car semanas mais de duração, com formação de grid
tarde, emprestado à equipe Hero. determinada para 13h de domingo.
Na ocasião novamente Di Mauro Os canais Sportv exibem a prova
fez valer o conhecimento do traça- ao vivo, bem como o portal
do de Interlagos e teve performan- motorsport.com, o site oficial da
ce impressionante –tanto que mo- Porsche Cup e seus perfis no Facetivou a Shell a ampliar para além de book e Youtube.

restrições causadas pela pandemia
(tem uma competição virtual para
os amadores). Os corredores da
prova de 42,195 km farão duas voltas num circuito de pouco mais de
21 km, também em função da segurança sanitária, para ter maior controle de público.
A largada e chegada serão em
frente da Cidade das Artes e Ciências de Valência. A maratona terá
início às 8:30 locais e a meia maratona às 8 horas. Estão inscritos atletas de 43 países, incluindo a categoria paraolímpica, que também
busca índice.
Todos os participantes – atletas, treinadores e dirigentes – ficarão isolados em dois hotéis-bolha,
que os organizadores reservaram

para o evento.
Entre os destaques na maratona estão os etíopes Birhanu Legese (2:02:48) e Kinde Atanaw (2:03:
51), campeão do ano passado e recordista do percurso valenciano.
Está confirmado também o queniano Lawrence Cherono, vencedor
das maratonas de Boston e Chicago (2:04: 06), além do campeão
mundial Lelisa Desisa, da Etiópia
(2:04:45).
Entre as mulheres, a lista de
candidatas à vitória tem as etíopes
Ruti Aga (2:18:34), Birhane Dibaba
(2:18:35), Zeineba Yimer (2:19:28),
Tigist Girma (2:19:52) e Mare Dibaba (2:19:52).
A Caixa é a Patrocinadora Oficial do Atletismo Brasileiro.

Copa São Paulo de Kart
encerra temporada no
Kartódromo Granja Viana
Foto/ Pedro Bragança

A Maratona de Valência, na
Espanha, é a grande oportunidade
de quatro atletas brasileiros de tentar ainda este ano os índices olímpicos exigidos pela World Athletics para os Jogos de Tóquio, em
2021. A prova de 42.195 m será disputada neste domingo (6) e seguirá restrições e medidas de segurança, impostas pela pandemia global
Covid-19.
O grupo é formado por Ederson Pereira, Adriana Aparecida da
Silva, Valdilene dos Santos Silva e
Andreia Hessel, todos atletas do
Pinheiros, que serão acompanhados pelo treinador Claudio Roberto de Castilho. Eles buscam superar as marcas de 2:11:30 no masculino e 2:29:30 no feminino.
Até agora, dois atletas estão
qualificados, ambos no masculino:
Paulo Roberto de Almeida Paula e
Daniel Chaves. O Brasil pode ter
até três representantes em cada
categoria.
“Está tudo certo para viajar. Todos fizeram o exame PCR, exigido
para entrar na Espanha a convite dos
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Brasileiros buscam índice
olímpico na maratona em Valência

A sétima e última etapa da
Copa São Paulo de Kart foi realizada no último sábado (28) no
Kartódromo Granja Viana, em Cotia, na Grande SP. Em uma etapa
marcada por grandes disputas e
batalhas por posições na pista, a
competição contou com vitória do
jovem Leonardo Reis na Pró-500
Geral com a equipe Car Racing
KTF, em prova de 1h20 de duração.
Na Light, o triunfo e título da
etapa ficaram com o kart #821
Balarin/MV Racing, enquanto na
Sênior a vitória foi do kart #000
da Karteiros/Johnny Silva. O título geral da temporada da Pró500, no entanto, será definido
apenas na última etapa da Copa
KGV, no dia 5 de dezembro.
Enquanto isso, os experientes Welson Jacometti e Renato
Russo venceram na ROK Cup
Executive, tanto na Geral quanto na Plus, conquistando assim
os títulos das duas categorias
na etapa. A dupla, inclusive, sagrou-se campeã do ano nas duas
categorias.
“A corrida foi legal, largamos
na pole e ganhou a primeira corrida. Tivemos um probleminha
do bico desencaixar na balança
e mesmo assim a gente ganhou
a segunda bateria. A gente vinha bem no campeonato e, com
isso, ganhamos as duas (categorias)”, disse Jacometti após
os títulos.
Na Rotax DD2 Masters, João
Cunha triunfou nas duas corridas
do dia e foi o campeão da etapa,
confirmando também o título geral da temporada. “A gente sempre estava entre os primeiros e
isso faz uma grande diferença. Um
campeonato de pontos corridos,
um campeonato do ano todo, tem
que estar sempre pontuando,
sempre rápido”, refletiu Cunha
após o título conquistado no KGV.
Pela Rotax Max Masters, o
domínio da etapa foi de Roberto
Azana, que venceu as duas corridas da categoria e conquistou o
título da etapa, além de ser o cam-

peão do ano.
Na Rotax Max, por outro
lado, Paulo Coelho venceu a primeira corrida do dia, enquanto
Pedro Sousa trinfou na prova 2 –
na somatória de pontos, Coelho
superou Sousa por um ponto e
foi o campeão da etapa na categoria. Na classificação final da
temporada, a disputa se manteve acirrada e Coelho foi o campeão do ano, superando Sousa
por apenas 4 pontos.
Na Rotax Junior Max, Antonella Bassani venceu a segunda
corrida do dia e conquistou um
pódio na prova 1 para conquistar o título da etapa, enquanto
João Vergara triunfou nas duas
corridas da rodada dupla na
Rookie e sagrou-se campeão do
dia e do ano. Pela Junior Max, o
título da temporada ficou com
Lucca Zucchini, que foi segundo colocado nas duas provas do
último sábado.
Pela Rotax DD2 Max, Leonardo Reis novamente foi o vencedor, triunfando nas duas provas
e conquistando o título da etapa
e do ano na categoria. Enquanto
isso, na Rotax Micro Max, Matheus Daniel foi o vencedor da
etapa, mas o título da temporada
foi de Lucas Pontual.
No grid da Rotax Mini e Micro Geral, que teve as duas categorias dividindo o grid no último
final de semana, Lucas Paiva dominou a etapa, venceu as duas
provas do dia e foi o campeão da
etapa. O título da Mini Max, inclusive, ficou com Paiva após os
triunfos conquistados no último
final de semana.
Por fim, na Shifter Rok, Beto
Cavaleiro prevaleceu entre os
competidores e venceu as duas
provas da rodada dupla da categoria mesmo após ser desclassificado na tomada de tempos, sagrando-se campeão do dia e da
temporada.
A Copa São Paulo de Kart retorna na temporada de 2021, que
terá início no dia 6 de fevereiro
no Kartódromo Granja Viana.

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