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Nª 24.813 Preço banca: R$ 3,50

Empréstimo do BID apoia micro,
pequenas e médias empresas no Brasil

Cidadania afasta deputado acusado
de importunação sexual na Alesp
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Câmara aprova auxílio para acesso
gratuito de estudantes à internet

www.jornalodiasp.com.br
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,08
Venda:       5,08

Turismo
Compra:   5,06
Venda:       5,26

Compra:   6,23
Venda:       6,23

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

33º C

19º C

Sábado: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de e à noite.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

33º C

21º C

Domingo: Sol e
aumento de nu-
vens de manhã.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Manhã Tarde Noite

30º C

21º C

Segunda: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de e à noite.

Já campeão, Granado
pode terminar invicto no

Superbike 2020
Com o quarto título con-

secutivo conquistado na eta-
pa anterior, Eric Granado en-
tra na pista no próximo do-
mingo (20) com o objetivo de
voltar ao pódio no Superbike
Brasil. Sempre cauteloso ao
falar em resultados, o jovem
piloto da equipe Honda Ra-
cing retorna ao Autódromo
Internacional de Goiânia,
onde já registrou uma vitória
em 2020. Até o momento,
Granado venceu todas as eta-
pas que disputou na categoria
na atual temporada.  Página 7

Felipe Bardi é destaque dos
100 m do Campeonato
Brasileiro Caixa Sub-23

O velocista Felipe Bardi
dos Santos (SESI-SP), líder do
Ranking Sul-Americano de
2020 nos 100 m, com 10.11
(0.1), será uma das atrações do
Campeonato Brasileiro Caixa
Sub-23 de Atletismo, que será
realizado na quinta (17) e sexta-

feira (18), no Estádio do Cen-
tro Nacional de Desenvolvi-
mento de Atletismo (CNDA),
em Bragança Paulista.

Aos 22 anos, completa-
dos no dia 8 de outubro, ele
vive um grande momento na
carreira.                    Página 7

Nasce a MX Piquet Sports
para a temporada 2021

da Stock Car

Nelsinho defendeu as cores
da Texaco nos últimos anos

Nelson Piquet voltará ao es-
porte a motor brasileiro em
2021. Em parceria com os em-
presários Flávia Gulin e Edson
Reis, o tricampeão mundial de
F-1 firmou uma parceria para
formar a equipe MX Piquet
Sports, escuderia com sede em
São Paulo que vai preparar dois
carros na próxima temporada
da Stock Car. A equipe será
comandada pelo engenheiro Car-
los Chiarelli.                 Página 7
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Osasco São Cristóvão Saúde
encara o São Caetano, fora

de casa, neste sábado

F
ot

o/
 J

oã
o 

P
ir

es

Roberta arma o jogo

Embalado após derrubar o úl-
timo invicto da Superliga 20/21 (vi-
tória sobre o Dentil Praia Clube por
3 sets a 2, em Uberlândia), Osasco
São Cristóvão Saúde volta a jogar
fora de casa nesta sábado (19). A
equipe comandada pelo técnico

Luizomar se desloca até o Gran-
de ABC paulista para enfrentar
o São Caetano em partida váli-
da pela décima e penúltima ro-
dada do primeiro turno. O jogo
começa às 19h e terá transmis-
são do Sportv 2.         Página 7

Contas externas têm saldo
positivo de US$ 202 milhões

em novembro

As contas externas registra-
ram saldo positivo de US$ 202
milhões em novembro. De acor-
do com o Banco Central (BC), é
o sétimo superávit nos últimos

oito meses e o maior superávit
para mês de novembro desde
2006, quando chegou a US$ 1,3
bilhão. Em novembro do ano pas-
sado, houve déficit de US$ 3,106

bilhões nas transações corren-
tes, que são as compras e vendas
de mercadorias e serviços e
transferências de renda do Bra-
sil com outros países.  Página 3
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Organização
defende, no

Dia dos
Migrantes, sua
inclusão após

pandemia
A Organização Internacio-

nal para as Migrações (OIM)
lembrou na sexta-feira (18),
Dia Internacional dos Migran-
tes, o papel desempenhado por
eles na luta contra a covid-19,
e defende que essas pessoas
não sejam esquecidas na vida
pós-pandemia.

“No ano passado, no Dia
Internacional dos Migrantes,
destacamos a importância da
coesão social e reconhecemos
a generosidade das sociedades
que apoiam os migrantes nas
suas comunidades, sem saber
o que 2020 iria trazer”, afir-
mou o diretor-geral da OIM e
ex-ministro português, António
Vitorino, em vídeo publicado na
quinta-feira (17) para marcar a
data, celebrada anualmente em
18 de dezembro, após aprova-
ção pela Assembleia-Geral da
Organização das Nações Unidas
em dezembro de 2000.

Em 2019, disse Vitorino, os
migrantes foram declarados pela
OIM como os “campeões da re-
siliência em tempos difíceis”,
“sem saber como eles - e nós -
seríamos colocados à prova”,
numa referência à atual pande-
mia de covid-19.         Página 3

Página 5

A Câmara dos Deputados
aprovou na sexta-feira (18) pro-
posta que oferece acesso gra-
tuito à internet para alunos e
professores de escolas públicas
do ensino básico. O texto des-
tina R$ 3,5 bilhões para esta-
dos e municípios aplicarem em
ações para a garantia do aces-
so à internet, em decorrência
da pandemia de covid-19. A
matéria segue para análise do
Senado.

Segundo a relatora, depu-
tada Tabata Amaral, a iniciati-
va deve beneficiar 18 milhões
de estudantes de baixa renda e
1,5 milhão de docentes duran-
te a pandemia. O texto prevê

destinação dos recursos em
duas frentes, para garantir tan-
to  internet gratuita quanto
tablets.

O dispositivo assegura a
oferta mensal de 20 gigabytes
de acesso à internet para todos
os professores do ensino fun-
damental e médio das redes es-
taduais e municipais e alunos
da rede pública do ensino fun-
damental e médio regulares vin-
culados ao CadÚnico pelo pra-
zo de 6 meses, tomando como
referência o preço de R$ 0,62
por gigabyte. Também serão
beneficiados os matriculados nas
escolas das comunidades indí-
genas e quilombolas. Página 4

EMTU: Nova integração
tarifária entre Guarulhos e SP

terá até 50% de desconto

Vacinação em massa é
capítulo mais importante da

pandemia, diz Guedes
O capítulo mais importante no

combate à pandemia de covid-19
está para começar com a vacina-
ção em massa, disse há pouco o
ministro da Economia, Paulo Gue-
des. Em apresentação do balanço
de fim de ano da pasta, ele defen-
deu a liberação de R$ 20 bilhões
para o programa de imunização.

“O capítulo mais importante

vem agora, que é a vacinação em
massa. São mais R$ 20 bilhões
para a vacinação em massa dos bra-
sileiros”, declarou o ministro.
Guedes defendeu que a imuniza-
ção seja opcional, mas ressaltou
que as vacinas são importantes para
sustentar a retomada da economia,
garantindo a volta da população ao
trabalho presencial.        Página 3

Reforma tributária pode
 esperar novo presidente

da Câmara
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São Paulo recebe mais 2 milhões
de doses da CoronaVac
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Um novo lote de 2 milhões
de doses prontas da vacina Co-
ronaVac contra o novo corona-
vírus (covid-19), desenvolvida
em parceria com o Instituto Bu-
tantan e o laboratório chinês Si-
novac, chegou na manhã de sex-
ta-feira, (18) à capital paulista.
É o terceiro e maior lote de va-
cinas que chega à América Lati-
na, até o momento. O lote veio
de Pequim, na China.

Com o recebimento do lote,

o Butantan já detém 3,12 milhões
de doses disponíveis para uso
imediato tão logo haja autoriza-
ção da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa). A pro-
dução local também já começou,
com a chegada de matéria-prima
para envase e rotulagem na fábri-
ca de imunizantes do instituto.

“Temos 3,120 milhões de
doses nos nossos estoques e até
15 janeiro teremos nove mi-
lhões já prontas para uso. É a

primeira vacina em solo nacio-
nal, a primeira que está sendo
produzida no Brasil e na Améri-
ca Latina. Semana que vem tere-
mos mais vacinas chegando. Essa
é a nossa função, trazer a vacina
para que ela possa ser usada o
mais rápido possível “, disse o
presidente do Instituto Butantan,
Dimas Covas.

De acordo com o Instituto, a
conclusão do estudo clínico da
vacina será divulgada no próxi-

mo dia 23 para agilizar os trâ-
mites de certificação na Anvisa
e demais órgãos internacionais
de saúde. A divulgação atende à
recomendação do comitê inter-
nacional independente que
acompanha a pesquisa. A fase três
do estudo clínico no país se en-
cerra ainda esta semana, já que
o patamar ideal de 154 voluntá-
rios com diagnóstico positivo de
novo coronavírus foi superado.
(Agência Brasil)

EMTU: Nova integração tarifária entre
Guarulhos e SP terá até 50% de desconto

A EMTU/SP autorizou a in-
tegração tarifária entre a linha
096 e as linhas 248, 266, 408,
478 e 580, a partir do próximo
domingo (20), ampliando as pos-
sibilidades de deslocamento dos
moradores de vários bairros de
Guarulhos que desejam chegar à
Estação Brás, na capital, onde
podem utilizar tanto o Metrô
como os trens da CPTM. A tari-
fa integrada terá o valor de R$
7,55 por meio do Cartão BOM.

Os serviços são do Consór-
cio Internorte de Transportes,
responsável pela operação na
Área 3 de concessão do trans-
porte metropolitano na Grande
São Paulo.

Os passageiros poderão se
locomover entre as regiões sem
a necessidade de pagar duas ta-
rifas. Antes, o gasto variava en-
tre R$ 13,80 e R$ 15,10 e com
a integração haverá uma redução
de até 50%, dependendo das li-

nhas utilizadas. O passageiro
poderá realizar a integração em
um período máximo de 180 mi-
nutos a partir do momento em
que inicia a sua viagem e o aces-
so poderá ser feito nos trechos
de contato entre os serviços.

As informações sobre horá-
rios e itinerários das linhas po-
dem ser acessadas pelo endere-
ço emtu.sp.gov.br.

Vinculada à Secretaria dos
Transportes Metropolitanos, a

Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos de São
Paulo (EMTU/SP) é controla-
da pelo Governo de São Paulo.
Fiscaliza e regulamenta o
transporte metropolitano de
baixa e média capacidade nas
cinco Regiões Metropolitanas
do Estado: São Paulo, Campi-
nas, Sorocaba, Baixada Santis-
ta e Vale do Paraíba e Litoral
Norte. Juntas, as áreas somam
134 municípios.

Em São Paulo, presos terão
saída temporária no fim de ano

A Justiça autorizou a saída
temporária, no período de 22 de
dezembro de 2020 a 5 de janei-
ro de 2021, de reeducandos cus-
todiados em presídios paulistas.
A medida vale apenas para aque-
les que cumprem regime semi-
aberto. A informação é da Secre-
taria de Administração Peniten-

ciária de São Paulo.
Conhecidas como “saidi-

nhas”, as saídas temporárias ti-
nham sido interrompidas por
causa da pandemia do novo co-
ronavírus.

Em nota, a secretaria infor-
mou que cumpre a determinação
e já enviou às unidades regionais

do  Departamento Estadual de
Execução Criminal uma lista com
informações sobre 33.563 presos
que poderão ser beneficiados.

“Caberá ao Judiciário a aná-
lise individual de cada caso. Em
função da crise de saúde públi-
ca, os custodiados estão rece-
bendo orientações sobre as me-

didas de enfrentamento da pan-
demia, especialmente quanto
aos cuidados na higienização e
no distanciamento. No retorno,
serão submetidos a um período
de isolamento, visando ao mo-
nitoramento das condições de
saúde”, informou a pasta. (Agên-
cia Brasil)

Governo arrecada R$ 68,8 milhões
com venda de 9 imóveis

O Governo de São Paulo ar-
recadou R$ 68,8 milhões com a
venda de nove imóveis em seis
cidades do estado. A concorrên-
cia pública foi realizada nos dias
15 e 16 de dezembro e conside-
rada um sucesso pelo Estado,
que dá sequência ao programa de
enxugamento da máquina públi-
ca e redução de gastos iniciado
em abril deste ano.

Os imóveis foram negocia-

dos em concorrência pública
aberta e não integram o portfó-
lio do Fundo de Investimento
Imobiliário do Estado, que inte-
gra a segunda modalidade de ven-
da deste tipo de ativo pelo Go-
verno de São Paulo.

O item mais valioso da licita-
ção foi um terreno em Campinas
que foi integrado ao patrimônio
do Estado após falência de uma
empresa de couro e calçados. O

imóvel de 37,3 mil metros qua-
drados, na Vila Industrial, foi ar-
rematado por R$ 28,6 milhões.

O valor total de R$ 68,8 mi-
lhões obtido nas nove vendas fi-
cou 72% acima da estimativa
inicial. O maior ágio alcançou
265%, na comercialização de
um terreno em Presidente Pru-
dente, por R$ 5,062 milhões. Os
outros sete imóveis ficam na
capital (3) nos municípios de

Diadema, São Pedro, Pacaembu
e Neves Paulista.

Outros 20 imóveis que po-
dem ser comercializados pelo
Governo de São Paulo por con-
corrência pública aberta deverão
ser leiloados ao longo do pri-
meiro trimestre de 2021. A re-
lação completa e as regras para
participação nas negociações
estão disponíveis no site http://
www.imoveis.sp.gov.br/.

Volta às aulas: escolas em Guarulhos passam
por verificação de protocolos de segurança

O secretário da Educação,
Rossieli Soares, visitou na quar-
ta-feira (16) as Escolas Estadu-
ais José Alves de Cerqueira Cé-
sar e Elísio de Oliveira Neves,
em Guarulhos, para verificar os
protocolos de segurança adota-
dos pelas unidades para a volta
às aulas. A Prefeitura de Guaru-
lhos autorizou o retorno das ati-
vidades presenciais a partir de
janeiro de 2021.

Na ocasião, o secretário con-
versou com os alunos do grêmio
estudantil e conheceu as ativida-
des do clube de acolhimento.

“A escola fez um grande tra-
balho no período da pandemia e
mesmo a distância está conse-
guindo manter o processo de
aprendizagem dos alunos. É mui-
to bacana ver como as nossas
escolas estão melhorando mes-
mo no ano mais difícil da nossa

história”, disse Rossieli Soares.
Soares comemorou o fato de

o município autorizar o retorno
das atividades presenciais em
Guarulhos, e lembrou que em
janeiro as escolas já estarão
abertas para atividades opcionais
de recuperação para os alunos.

“E a partir do dia 1º de feve-
reiro, é início do ano letivo por-
que não dá mais para termos nos-
sas escolas fechadas. Nossa so-
ciedade precisa fazer uma esco-
lha. Se tiver de fechar, que fe-
che todo o resto, mas educação
não. A volta às aulas não pode
estar condicionada à vacina, isso
é importante, e vou continuar
defendendo”, finaliza, ao lem-
brar que não houve registros de
casos de transmissão do coro-
navírus dentro das escolas.

As escolas que abrangem as
Diretorias Regionais de Guaru-

lhos Sul e Norte possuem jun-
tas mais de 150 mil alunos. Nes-
te ano, elas receberam quase 27
milhões pelo Programa Dinhei-
ro Direto na Escola (PDDE) do
governo estadual para que inves-
tissem em pequenas reformas,
manutenções emergenciais e
adquirissem equipamentos de
forma mais ágil e menos buro-
crática, contribuindo para a
melhoria do ambiente escolar
e do ensino.

Escolas preparadas
A diretora da Escola Estadu-

al José Alves de Cerqueira Cé-
sar, Claudia Lima, reforçou que
a unidade está preparada para o
retorno, respeitando todos os
protocolos de segurança.

“Estamos com uma expecta-
tiva muito positiva e o desejo
desse retorno para que os alunos

possam desfrutar de tudo que a
escola conquistou este ano.
Mesmo com a pandemia, tive-
mos muitos avanços que vão
acrescentar na aprendizagem
dos alunos”, afirmou Claudia.

A diretora da Escola Esta-
dual Elísio de Oliveira Neves,
Silvia Beatriz Mori Fernandes,
também compartilha a expec-
tativa e a preparação para rece-
ber os alunos.

“Estamos bem equipados,
recebemos as máscaras e face
Shields, estamos bem abasteci-
dos de álcool, com tudo pronto
para 2021. Além disso, estamos
na expectativa porque a nossa es-
cola foi contemplada no Progra-
ma de Ensino de Integral [PEI] e
passará a funcionar em dois tur-
nos. Estamos felizes por essa
nova fase que a escola e os alu-
nos vão vivenciar”, disse Silvia.

Governo obtém decisão no STF para proibir
venda de bebida alcoólica após às 20h

O Governo de São Paulo
obteve decisão favorável no
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral) para restabelecer imedia-
tamente a proibição à venda de
bebidas alcoólicas em bares,
restaurantes e lojas de conve-
niência após às 20h. A medida
foi anunciada no último dia 11
como forma de coibir aglome-
rações em espaços públicos e
conter a alta nos casos de co-
ronavírus em todo o estado.

No despacho desta quinta,
o Presidente do STF atendeu
ao pedido da PGE (Procurado-
ria Geral do Estado) pela sus-
pensão de liminar em favor da
Abrasel (Associação de Bares
e Restaurantes) de São Paulo.
A entidade que representa os
comerciantes do setor havia
obtido há dois dias, no Tribu-
nal de Justiça de São Paulo,
uma decisão provisória que li-
berava a venda de bebida alco-

ólica após as 20h.
“Defiro o pedido liminar

para suspender os efeitos da
decisão proferida nos nos au-
tos do Mandado de Segurança
Coletivo nº 2294495-
23.2020.8.26.0000, em trâmi-
te no Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo, de modo a
restabelecer a plena eficácia
do Decreto Estadual nº
65.357/2020, expedido pelo
Governador do Estado de São

Paulo”, escreveu Fux em sua
decisão.

O decreto prevê o fecha-
mento de bares às 20h, e de lo-
jas de conveniência e restau-
rantes às 22h – todos os esta-
belecimentos estão com capa-
cidade de público limitada a
40% da lotação máxima. Após
às 20h, a venda de bebidas nes-
tes estabelecimentos é proibi-
da, mesmo se o cliente fizer o
pedido para viagem.

Acontece em SP aborda
detalhes da primeira São Paulo
Tech Week totalmente on-line

A São Paulo Tech Week
(SPTW), semana de eventos
em inovação e tecnologia da
Cidade de São Paulo, termina
nesta sexta-feira a sua primei-
ra edição totalmente online. O
festival precisou se reinventar
no ano de pandemia e, para evi-
tar aglomerações, mais de 100
atrações podem ser acompa-
nhadas pela internet.

“Descobrimos muita coisa,
passamos por uma transforma-
ção digital muito rápida e in-
corporamos muita coisa que
antes seria vista apenas como
uma alternativa nesse universo
on-line. Uma coisa muito le-
gal é a possibilidade de expan-
dirmos fronteiras”, afirma Pau-

la Marques, Community Mana-
ger da SPTW,

Entre os temas reunidos
pelos curadores estão acessi-
bilidade, comunidades, diversi-
dade, internacionalização e uni-
versidades. Entrelaçados com
esses assuntos, painéis, pales-
tras e debates abordam verten-
tes como tecnologia e infância,
e-Sports, economia criativa,
cidades inteligentes, entre ou-
tros. A lista completa pode ser
consultada no site.

A São Paulo Tech Week já
promoveu ao longo de suas cin-
co edições a integração entre
mais de 240 mil participantes
e a estimativa de R$ 50 milhões
em negócios gerados.

M Í D I A S
A coluna de política do jornalista Cesar Neto é publicada na

imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na Internet desde 1996,
www.cesarneto.com recebeu Medalha Anchieta (Câmara pau-
listana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia paulista). Twit-
ter @cesarnetoreal

+
CÂMARA (SP)
Sem aglomerações, a diplomação dos atuais vereadores ree-

leitos, dos ex-vereadores eleitos novamente e dos eleitos pela 1ª
vez pro maior e mais importante Parlamento municipal brasilei-
ro foi bem tranquila no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo

+
PREFEITURA (SP)
Reeleito prefeito Bruno Covas (PSDB) ainda não comenta

quais as Secretarias que permanecerão com os indicados dos par-
tidos que lhe deram os votos na Câmara paulistana e muito me-
nos quais são as Secretarias que trocarão de legendas e Secretá-
rios

+
ASSEMBLEIA (SP)
O espírito desta coluna não é o de ficar sustentando acusa-

ções sobre deputadas e deputados que possam fazer ‘rachadinhas’
em seus gabinetes e muito menos se deputados assediam ou não
deputadas. Isto é pra Comissão de Ética e pra Corregedoria do
Parlamento paulista

+
GOVERNO (SP)
João Doria (PSDB ‘liberal de centro’) já fala como vitorioso

no caso em que o Supremo - e ele já sabia - votou pela possibili-
dade dos Estados e municípios tomarem medidas que possam
induzir a maioria das populações de risco a terem que tomar a
agora ‘vacina do Butantã’

+
CONGRESSO (BR)
Ainda presidente da Mesa Diretora da Câmara dos Deputa-

dos, mas com seus dias contados - até o final de fevereiro 2021,
Rodrigo Maia (DEM ex-PFL) vai demonstrando que jogou muito
mal sua impossível - Constitucionalmente - reeleição. Voltará
quase que pro baixo clero

+
PRESIDÊNCIA (BR)
Bolsonaro vai entrar em 2021 com situações - tipo Covid 19

- políticas nunca antes enfrentadas pelos antecessores neste Sé-
culo 21. Em 2022, ou vira o mais popular dos Presidentes da
República do Brasil, ou termina como quem ganhou algumas ba-
talhas mas perdeu a guerra

+
PARTIDOS (BR)
São 513 as cadeiras na Câmara dos Deputados, mas pelas con-

tas dos donos e sócios preferenciais das legendas deve haver ca-
deiras invisíveis. Há quem diga ter pelo menos uns 300 votos e
há quem diga ter pelo menos uns 250 votos pra eleição da Mesa
Diretora em 1º fevereiro 2021

+
HISTÓRIAS (BR)
Os ex-Presidentes, a partir de 1985 - após os governos mi-

litares (desde 1964) são: Sarney, hoje com 90 anos. Collor,
hoje com 71 anos. Fernando Henrique, hoje com 89 anos. Lula,
hoje com 75 anos. Dilma, hoje com 73 anos e Temer, hoje
com 80 anos
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de US$ 202 milhões em novembro
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Organização defende, no Dia
dos Migrantes, sua inclusão

após pandemia
A Organização Internacional para as Migrações (OIM) lem-

brou na sexta-feira (18), Dia Internacional dos Migrantes, o pa-
pel desempenhado por eles na luta contra a covid-19, e defende
que essas pessoas não sejam esquecidas na vida pós-pandemia.

“No ano passado, no Dia Internacional dos Migrantes, desta-
camos a importância da coesão social e reconhecemos a genero-
sidade das sociedades que apoiam os migrantes nas suas comuni-
dades, sem saber o que 2020 iria trazer”, afirmou o diretor-geral
da OIM e ex-ministro português, António Vitorino, em vídeo pu-
blicado na quinta-feira (17) para marcar a data, celebrada anual-
mente em 18 de dezembro, após aprovação pela Assembleia-Ge-
ral da Organização das Nações Unidas em dezembro de 2000.

Em 2019, disse Vitorino, os migrantes foram declarados pela
OIM como os “campeões da resiliência em tempos difíceis”,
“sem saber como eles - e nós - seríamos colocados à prova”,
numa referência à atual pandemia de covid-19.

Na mensagem em inglês, com quase três minutos de dura-
ção, o diretor frisou que o mundo testemunhou, “em primeira
mão”, o papel dos migrantes na linha de frente da luta global
contra a covid-19, seja cuidando dos doentes, ou trabalhando para
manter os serviços essenciais.

“A dedicação e o espírito empreendedor que vimos neste ano
lembram-nos que, à medida que passamos da resposta à pande-
mia para a recuperação nos próximos meses, os migrantes serão
parte integrante desse regresso à vida normal”, afirmou Vitori-
no. Segundo ele, muitas dessas pessoas, por causa da pandemia,
perderam o trabalho, enfrentam situações de pobreza ou não têm
possibilidade de voltar aos países de origem.

António Vitorino defendeu que para garantir que os migran-
tes sejam totalmente incluídos no período de recuperação pós-
pandemia, os esforços já feitos por muitos países devem ser
ampliados, principalmente a garantia de que os migrantes tenham
acesso aos serviços sociais e “não sejam deixados para trás”.

Para o representante da OIM, no momento em que as vacinas
anticovid-19 começam a ficar disponíveis, os migrantes, indepen-
dentemente do seu estatuto, devem ter acesso equitativo aos pro-
gramas nacionais de vacinação, “não como uma classe especial de
pessoas, mas como amigos, vizinhos e colegas de trabalho”.

“A resposta global à covid-19 oferece oportunidade única de
reinventar a mobilidade humana a partir do zero, de implementar
a visão do Pacto Global para uma Migração Segura, Ordenada e
Regular e de construir comunidades prósperas, saudáveis e resi-
lientes. Juntos podemos fazer com que isso aconteça”, concluiu
António Vitorino.

As estimativas mais recentes indicam a existência de cerca
de 272 milhões de migrantes internacionais em todo o mundo,
cerca de 3,5% da população mundial. (Agencia Brasil)

As contas externas registra-
ram saldo positivo de US$ 202
milhões em novembro. De acor-
do com o Banco Central (BC), é
o sétimo superávit nos últimos
oito meses e o maior superávit
para mês de novembro desde
2006, quando chegou a US$ 1,3
bilhão. Em novembro do ano
passado, houve déficit de US$
3,106 bilhões nas transações
correntes, que são as compras e
vendas de mercadorias e servi-
ços e transferências de renda do
Brasil com outros países.

“Essa reversão seguiu a ten-
dência observada nos últimos
meses e decorreu das reduções
de US$ 2,8 bilhões e de US$
507 milhões nos déficits em
renda primária e serviços. O su-
perávit da balança comercial de
bens manteve o nível do ocorri-
do em novembro de 2019”, diz
o BC, em relatório.

De janeiro a novembro, foi
registrado déficit em transações
correntes de US$ 7,502 bilhões,
contra US$ 46,045 bilhões em
igual período de 2019. Em 12
meses encerrados em novem-
bro, houve déficit em transa-
ções correntes de US$ 12,154
bilhões (0,82% do Produto
Interno Bruto - PIB), ante sal-
do negativo de US$ 15,463 bi-
lhões (1,02% do PIB) no perío-
do equivalente terminado em
outubro.

Balança comercial
As exportações de bens to-

talizaram US$ 17,622 bilhões
em novembro, com recuo de
0,9% em relação a igual mês de
2019. As importações somaram
US$ 14,731 bilhões, queda de
1,1% na comparação com no-

vembro do ano passado. Com
esses resultados, a balança co-
mercial registrou superávit de
US$ 2,891 bilhões no mês pas-
sado e de US$ 44,320 bilhões,
no acumulado de 11 meses.

O déficit na conta de servi-
ços (viagens internacionais,
transporte, aluguel de investi-
mentos, entre outros) atingiu
US$ 1,772 bilhão em novembro,
ante US$ 2,279 bilhões em igual
mês de 2019. Nos 11 meses do
ano, o saldo negativo chegou a
US$ 18,818 bilhões, ante US$
31,525 bilhões de janeiro a no-
vembro de 2019.

No caso das viagens interna-
cionais, as receitas de estrangei-
ros em viagem ao Brasil chega-
ram a US$ 185 milhões, enquan-
to as despesas de brasileiros no
exterior ficaram em US$ 329
milhões. Com isso, a conta de
viagens fechou o mês com défi-
cit de US$ 144 milhões. No acu-
mulado do ano até novembro, o
saldo negativo é de US$ 2,275
bilhões.

O chefe do Departamento de
Estatísticas do BC, Fernando
Rocha, explicou que a manuten-
ção do baixo déficit em viagens
internacionais acontece devido
às restrições de deslocamento
em razão da pandemia de covid-
19. Segundo ele, o déficit mé-
dio é por volta de R$ 1 bilhão e
no ano de 2019 alcançou quase
R$ 12 bilhões. Na comparação
entre novembro de 2019 e
2020, a redução é de 82% no
déficit e ficou em torno de 90%
nos meses anteriores.

“Os dados ainda não permi-
tem verificar nenhuma trajetória
de melhora nas viagens interna-
cionais, elas permanecem com

níveis baixos, estáveis e vem se
mantendo assim nos últimos
meses”, disse.

Rendas
Em novembro de 2020, o

déficit em renda primária (lu-
cros e dividendos, pagamentos
de juros e salários) chegou a
US$ 1,032 bilhão, contra US$
3,879 bilhões no mesmo mês de
2019. De janeiro a novembro, o
saldo negativo ficou em US$
35,132 bilhões, ante US$
51,174 bilhões em igual perío-
do do ano passado.

A conta de renda secundária
(gerada em uma economia e dis-
tribuída para outra, como doa-
ções e remessas de dólares, sem
contrapartida de serviços ou
bens) teve resultado positivo de
US$ 115 milhões, contra US$
161 milhões em novembro de
2019. Nos 11 meses do ano, o
resultado positivo chegou a US$
2,128 bilhão, contra US$ 1,267
bilhão em igual período de 2019.

Investimentos
Os ingressos líquidos em in-

vestimentos diretos no país
(IDP) somaram US$ 1,514 bi-
lhão no mês, ante US$ 8,735 bi-
lhões em novembro de 2019. De
janeiro a novembro, o IDP che-
gou a US$ 33,428 bilhões, con-
tra US$ 66,350 bilhões nos 11
meses de 2019.

Nos 12 meses encerrados
em setembro de 2020, o IDP
totalizou US$ 36,253 bilhões,
correspondendo a 2,44% do
PIB, em comparação a US$
43,474 bilhões (2,86% do PIB)
no mês anterior.

“Os efeitos da crise detona-
da pela pandemia impactaram as

transações correntes, com a
melhora na balança comercial e
redução do déficit de serviços,
e também, a mesma causa redu-
ziu os investimentos diretos não
só no Brasil com no mundo in-
teiro. O resultado de novembro
está mais ou menos na média
dos últimos quatro meses, por
volta de R$ 1,7 bilhão. Estamos
apresentando fluxos estáveis de
IDP em níveis baixos”, destacou
Rocha.

Quando o país registra saldo
negativo em transações corren-
tes, precisa cobrir o déficit com
investimentos ou empréstimos
no exterior. A melhor forma de
financiamento do saldo negati-
vo é o IDP, porque os recursos
são aplicados no setor produti-
vo e costumam ser investimen-
tos de longo prazo. Apesar de os
investimentos estarem menores
neste ano, no acumulado de 12
meses o IDP supera o déficit nas
contas externas, que também se
reduziu por conta da crise gera-
da pela pandemia.

Em novembro, houve entra-
da líquida de investimento em
carteira no mercado doméstico
no total de US$ 6,789 bilhão,
contra US$ 1,525 bilhões de sa-
ída líquida em igual período de
2019. No caso das ações e fun-
dos de investimento, houve en-
trada de US$ 5,431 bilhões. Já
os investimentos em títulos de
dívida tiveram entrada líquida de
US$ 1,357 bilhões.

De janeiro a novembro, hou-
ve saídas líquidas de US$ 14,875
bilhões nesses tipos de investi-
mento, contra a saída líquida de
US$ 2,398 bilhões observados
em igual período de 2019.
(Agencia Brasil0

Vacinação em massa é capítulo mais
importante da pandemia, diz Guedes
O capítulo mais importante

no combate à pandemia de co-
vid-19 está para começar com a
vacinação em massa, disse há
pouco o ministro da Economia,
Paulo Guedes. Em apresentação
do balanço de fim de ano da pas-
ta, ele defendeu a liberação de
R$ 20 bilhões para o programa
de imunização.

“O capítulo mais importante
vem agora, que é a vacinação em
massa. São mais R$ 20 bilhões
para a vacinação em massa dos
brasileiros”, declarou o minis-
tro. Guedes defendeu que a
imunização seja opcional, mas
ressaltou que as vacinas são
importantes para sustentar a re-
tomada da economia, garantin-
do a volta da população ao tra-
balho presencial.

“O retorno seguro ao traba-
lho exige a vacinação em massa
da população brasileira. É uma
vacinação voluntária e o que o
governo tem que fazer é dispo-

nibilizar todas as vacinas para a
população de forma voluntária
e gratuita. Qualquer brasilei-
ro pode escolher a vacina que
ele quer tomar, não paga pela
vacina e escolhe a vacina se
quiser tomar. Essa vacinação
gratuita de forma voluntária
para os brasileiros é o que nós
precisamos para que a asa da
saúde bata ao mesmo tempo da
asa da recuperação econômica”,
afirmou.

Auxílio emergencial
O ministro elogiou o auxílio

emergencial. Segundo Guedes, o
Brasil privilegiou a proteção da
população no início da pandemia
e conseguiu implementar um
programa de transferência de
renda mais rápido que muitos
países, promovendo a inclusão
bancária por meio da tecnologia.
“Diversos países desenvolvidos
ainda mandam cheque para a casa
das pessoas”, disse.

Emprego
Guedes também elogiou o

programa de suspensão de con-
tratos e de redução de jornada
durante a pandemia, que se-
gundo ele, ajudou a preserva-
ção do emprego formal. Ele
citou as estatísticas do Cadas-
tro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), que
registra as contratações e de-
missões de postos com car-
teira assinada, e disse que o
país pode encerrar o ano zeran-
do a perda de empregos regis-
tradas durante a pandemia de
covid-19.

De janeiro a outubro, o Ca-
ged registrou a perda de 171,1
mil postos de trabalho formais.
Até setembro, a eliminação de
vagas estava em 558,6 mil. “Não
sei se conheço outros países que
conseguiram em 2020 manter
33 milhões de empregos for-
mais”, declarou.

Guedes citou ainda o progra-

ma de crédito que ajudou cerca
de 650 mil micro, pequenas e
médias empresas e também
mencionou ajuda a setores da
economia, como aviação, como
fatores que também ajudaram na
preservação de empregos.

Reformas
Apesar do aumento de gas-

tos públicos em 2020, Guedes
reiterou a defesa do compromis-
so com as reformas estruturais
depois da pandemia. Destacou
que, mesmo com a paralisação
das discussões no Congresso
nos últimos meses, a equipe eco-
nômica conseguiu recentes vitó-
rias, como a aprovação da nova
Lei de Falências, do projeto de
ajuda a estados em troca de um
plano de ajuste fiscal, da libera-
lização da navegação de cabota-
gem e da autonomia do Banco
Central (aprovada pelo Senado e
em discussão na Câmara).
(Agencia Brasil)

Empréstimo do BID apoia micro,
pequenas e médias empresas no Brasil

Já está na conta do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
empréstimo concedido na sex-
ta-feira (18) pelo Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento
(BID) no valor de US$ 750 mi-
lhões (cerca de R$ 4 bilhões)
para as micro, pequenas e médi-
as empresas (MPMEs) brasilei-
ras. Com a contrapartida de US$
150 milhões por parte do BN-
DES, serão destinados recursos
para as MPMEs nacionais de
quase R$ 5 bilhões. O anúncio
foi feito pelo banco brasileiro.

Os recursos viabilizarão fi-
nanciamento a mais de 20 mil
empreendedores, que poderão
acessar os recursos por meio das
linhas disponíveis no BNDES,

incluindo plataformas digitais. O
crédito será utilizado também no
fomento a soluções inovadoras
de fintechs (empresas que ofere-
cem serviços financeiros de bai-
xo custo, normalmente por meio
digitais como internet e maqui-
ninhas), com o objetivo de faci-
litar o crédito para as MPMEs.

Segundo destacou o BNDES,
por meio de sua assessoria de
imprensa, a operação ganha im-
portância diante dos impactos
trazidos pela pandemia do novo
coronavírus e da necessidade de
proteger os empreendedores
nacionais do segmento das MP-
MEs que representam entre 41%
e 53% das vagas de emprego no
país. O presidente do BNDES,
Gustavo Montezano, destacou a

parceria de longa data existente
com o BID para apoio a esse seg-
mento empresarial. “Esse apoio
vai ajudar a levar a pequenas e
médias empresas ganhos de pro-
dutividade, sustentabilidade e
solidez financeira, apoiando es-
ses que são os nossos heróis na-
cionais”, disse Montezano.

Na avaliação do presidente
do BNDES, a operação com o
BID reforça também as iniciati-
vas de digitalização em curso no
banco, entre as quais o PEAC
Maquininhas (modalidade de
crédito garantido por vendas
com máquinas de pagamento di-
gital) e um fundo de crédito para
fintechs, que oferece apoio mais
ágil para as empresas, principal-
mente as de menor porte.

Para o representante do BID
no Brasil, Morgan Doyle, o cená-
rio trazido pela pandemia do novo
coronavírus exige a combinação de
forças “para preservar o emprego,
a renda e a capacidade produtiva,
em especial em um contexto em
que abrir uma empresa custa tem-
po e dinheiro que não podemos nos
permitir desperdiçar. Nesse senti-
do, contar com a solidez e a pre-
sença nacional do BNDES é fun-
damental”, concluiu.

A operação integra recursos
totais de US$ 1,88 bilhão (qua-
se R$ 10 bilhões) que o BID
destinou este ano para recupe-
ração econômica de micro, pe-
quenas e médias empresas no
Brasil, diante da crise causada
pela pandemia. (Agencia Brasil)

Exportações de carne do Brasil
 devem crescer 8,8%

O volume de carnes bovinas
exportadas pelo Brasil deve ser
de 2,2 milhões de toneladas até
o fim deste ano. A estimativa,
8,8% maior do que o total de
2019, foi divulgada  na sexta-fei-
ra (18), em São Paulo, pela As-
sociação Brasileira das Indústri-
as Exportadoras de Carnes (Abi-

ec), que representa 32 empresas.
Caso a previsão se confirme,

o setor deve encerrar o ano com
faturamento de US$ 8,53 bi-
lhões, 11,8% acima do atingido
no ano passado. De janeiro a
novembro, as vendas somaram
1,84 milhão de toneladas, supe-
rando em 9% o volume registra-

do nesse intervalo, em 2019. Ao
longo dos últimos onze meses,
o faturamento cresceu 13,9%,
chegando a US$ 7,76 bilhões.

Segundo a Abiec, o desempe-
nho do setor está associado à re-
lação que o Brasil mantém com
a China, principal destino das ex-
portações brasileiras de carne.

Para 2021, a projeção deve
ser  “mais conservadora”, disse o
presidente da Abiec, Antônio Ca-
mardelli. Espera-se que o volume
exportado aumente 6%, alcançan-
do 2,14 milhões de toneladas e
gerando alta de 3% no faturamen-
to, com receita total de US$ 8,78
bilhões. (Agencia Brasil)

As prioridades para as priva-
tizações federais em 2021
abrangem quatro companhias, a
Eletrobras, os Correios, o Por-
to de Santos e a PPSA (empresa
que administra os contratos do
pré-sal), disse na sexta-feira
(18) o ministro da Economia,
Paulo Guedes, em entrevista
para fazer um balanço de fim de
ano da pasta. Ele classificou
como óbvias a venda das quatro
estatais em 2021.

“São quatro privatizações
óbvias, conversando com nossos
eixos políticos meses atrás”,
declarou. O ministro citou a ne-
cessidade de atrair investimen-
tos privados e de acabar com a
corrupção, como justificativas
para vender as estatais.

Em relação à Eletrobras, o
ministro disse que a empresa
precisa investir R$ 17 bilhões
por ano e atualmente consegue
investir apenas R$ 3,7 bilhões.
Segundo ele, o governo federal
tem pouca capacidade fiscal de
cobrir as dificuldades financei-

Guedes cita Eletrobras e
Correios como

 “privatizações óbvias”
ras da geradora de energia.

Sobre os Correios, Guedes
disse ser preciso salvar a empre-
sa antes que ela deixe de ser fun-
cional e garantir o pagamento
das aposentadorias dos funcio-
nários que contribuem para o
fundo de pensão da empresa. O
ministro classificou de “patéti-
co” o trabalho da PPSA. Na ava-
liação dele, os R$ 100 bilhões
de contratos administrados pela
estatal são um “pretexto para a
corrupção”.

Além da crise provocada pela
pandemia do novo coronavírus
(covid-19), que reduziu o preço
de ativos financeiros em todo o
planeta, o ministro atribuiu o
atraso nas privatizações a dois
motivos. Ele disse haver resis-
tências por parte de ministros do
próprio governo e repetiu decla-
rações dadas por ele recente-
mente de que um acordo de par-
tidos de centro com legendas de
esquerda na Câmara dos Depu-
tados impede o andamento das
privatizações. (Agencia Brasil)

Vision Securitizadora S.A. – CNPJ/ME nº 08.937.002/0001-13 – NIRE 35.300.343.492 – Companhia Aberta
Fato Relevante

A Vision Securitizadora S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, e na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, vem a público informar 
que, conforme aprovado em assembleia geral dos titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª e 2ª 
Séries da 1ª Emissão da Companhia (“CRI” e “Emissão”, respectivamente), em 17 de dezembro de 2020, a Vórtx 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88, substituiu a 
SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 50.657.675/0001-86, como agente fiduciário da 
Emissão e instituição custodiante das Cédulas de Crédito Imobiliário – CCI que servem de lastro aos CRI. São Paulo, 
17 de dezembro de 2020. Primo Aldrigue Junior – Diretor de Relações com Investidores da Vision Securitizadora S.A.
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A Câmara dos Deputados
aprovou projeto de lei que proí-
be o bloqueio de recursos do
Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico
(FNDCT) e permite a aplicação
destes em fundos de investimen-
to. A matéria, oriunda do Sena-
do, segue sanção presidencial.

O texto do Projeto de Lei
Complementar 135/20, aprova-
do na noite de quinta-feira (17),
deixa claro que o FNDCT não é
um fundo de investimentos, nem
se vincula ao sistema financeiro
e bancário. Neste ano, o fundo
tem mais de R$ 6 bilhões auto-
rizados pelo Orçamento, mas
cerca de R$ 5 bilhões não po-
dem ser aplicados em ciência,
tecnologia e inovação (CT&I)
porque estão bloqueados pelo
governo para atingir a meta de
déficit primário.

Formalmente, o bloqueio
ocorre por meio da alocação dos
recursos na reserva de contin-

gência, que é aquela para emer-
gências não previsíveis. Na prá-
tica, o resultado é o mesmo: o
recurso não pode ser usado.

Como foi aprovado em agos-
to pelos senadores, o texto con-
tém a determinação de que o
montante do fundo, no Orçamen-
to de 2020, bloqueado pela re-
serva seja liberado quando o pro-
jeto virar lei.

Da mesma forma, o projeto
proíbe a imposição de qualquer
limite à execução das programa-
ções financeiras relativas às fon-
tes vinculadas ao fundo para evi-
tar que suas receitas sejam con-
troladas para outros fins. A ex-
ceção será para o caso de queda
na arrecadação.

Bioeconomia
O FNDCT, gerido pela Finan-

ciadora de Estudos e Projetos
(Finep), apoia a infraestrutura
científica e tecnológica das ins-
tituições públicas, como univer-

sidades e institutos de pesquisa,
e também fomenta a inovação
tecnológica nas empresas com
recursos não reembolsáveis.

Estimativa da Finep sobre os
recursos que teria obtido com
aplicações do saldo no mercado
financeiro indica que, nos últi-
mos dez anos, o saldo atual de
R$ 9 bilhões teria sido transfor-
mado em R$ 45 bilhões.

O projeto prevê que os re-
cursos do fundo deverão apoiar
programas, projetos e atividades
de CT&I voltados a neutralizar
as emissões de gases de efeito
estufa do Brasil e para promo-
ver o desenvolvimento do setor
de bioeconomia.

Indústria
A Confederação Nacional da

Indústria (CNI) classificou a
aprovação da matéria como “lei
mais importante dos últimos
anos para a agenda de ciência, tec-
nologia e inovação no Brasil”.

“A liberação dos recursos
contingenciados do FNDCT é
uma medida extremamente im-
portante, uma vez que ajudará o
Brasil a enfrentar os efeitos da
crise gerada pela pandemia da
covid-19, nos campos sanitári-
os e econômico”, afirmou o pre-
sidente da CNI, Robson Braga de
Andrade.

Segundo a confederação, en-
tre os projetos que se tornaram
viáveis por conta dos recursos
do FNDCT, estão o Sirius, mai-
or infraestrutura de geração de
luz síncrotron do hemisfério
sul; o tanque oceânico instala-
do na COPPE/UFRJ – o maior
do mundo para projetos de es-
truturas flutuantes e operações
no mar; e o processo de auto-
mação robotizada, liderado pela
Embraer e pelo Instituto Tecno-
lógico de Aeronáutica (ITA),
que teve origem em amplo in-
vestimento em pesquisa pública.
(Agencia Brasil)

O plenário da Câmara dos
Deputados concluiu na sexta-
feira (18) a votação do projeto
que libera cerca de R$ 167 bi-
lhões para o combate aos efei-
tos econômicos provocados
pela pandemia de covid-19.
Tais recursos estão retidos no
Tesouro Nacional em 26 fun-
dos setoriais. O texto segue
para análise do Senado.

O Projeto de Lei Comple-
mentar (PLP) 137/20 tem o
objetivo de ajudar o Orçamen-
to federal, que teve queda na
arrecadação em virtude do iso-
lamento social por causa da
pandemia e do aumento das
despesas emergenciais, de saú-
de e de ações para manutenção
de empregos e renda.

Os recursos desvinculados
dos 26 fundos deverão ser des-
tinados também às despesas
orçamentárias da União cujas
fontes de financiamento apre-
sentaram queda de arrecadação.

Aprovada destinação de
 R$ 167 bilhões para ações

na pandemia
O texto do relator, deputa-

do Elmar Nascimento (DEM-
BA), inclui regras para rene-
gociação de dívidas dos es-
tados com a União. Além
disso, a proposta inclui o
uso do dinheiro no pagamen-
to do auxílio financeiro da
União aos estados e muni-
cípios, em gastos com saú-
de, educação e assistência
social, no pagamento do au-
xílio emergencial e para a ma-
nutenção de emprego e renda
dos trabalhadores.

Educação
O texto de Nascimento

prevê que a aplicação dos re-
cursos na área de educação
seja feita obrigatoriamente em
ações de retomada das aulas
nas redes de ensino, como as
que ampliam a conectividade e
o acesso remoto de escolas,
estudantes e profissionais de
educação. (Agencia Brasil)

Justiça suspende edital de concessão
do Complexo do Ibirapuera

A 2ª Vara de Fazenda Públi-
ca de São Paulo suspendeu na
quinta-feira(17) a publicação
do edital de concessão do
Conjunto Esportivo Constâncio
Vaz Guimarães, o complexo do
Ibirapuera, que tem dois giná-
sios, estádio de atletismo e
parque aquático.

O pedido foi apresentado
em ação popular assinada por
diversos atletas, ligados prin-
cipalmente ao grupo Esporte
Pela Democracia. A decisão
ainda pode ser contestada ju-
dicialmente.

Na decisão, a juíza Liliane
Keyko Hioki alega que o proces-
so licitatório é precipitado e fei-
to sem análise sobre se o proje-
to apresentado pelo poder públi-
co realmente atende ao interes-

se público. A magistrada ainda
destacou a possibilidade de que
eventual aceitação do pedido de
tombamento pelo Conselho
Municipal de Preservação de
Patrimônio Histórico, Cultural
e Ambiental da Cidade de São
Paulo (Conpresp) deve ser con-
siderada pelo Poder Público e
pelos interessados na elaboração
do edital e das propostas da lici-
tação de concessão.

Segundo a juíza, no comple-
xo se desenvolve um projeto
social que beneficia atletas de
menor poder aquisitivo de todo
o país que residem e treinam nas
suas dependências. “É certo que,
como todo aparelhamento es-
portivo público do país, o com-
plexo foi esquecido pelo Poder
Público e não se mostra tão

grandioso como outrora, há de-
terioração das áreas e dos apa-
relhos, porém, isso não pode ser
motivo para se destruir um mar-
co da cidade. A preservação,
como em qualquer país civiliza-
do, deve prevalecer, porque nis-
so está o interesse público”, diz
a juíza em sua decisão.

A magistrada destaca ainda
que a concessão pretendida pa-
rece transformar uma das pou-
cas áreas públicas destinadas a
práticas esportivas e de lazer em
centro comercial, primordial-
mente, e, secundariamente, área
para esportes. “Destruir-se-á
todo o complexo aquático e o
estádio para dar lugar a um hotel
e um centro de compras, sem
contar que o ginásio será con-
vertido em espaço para restau-

rantes e centro comercial. Ha-
verá, por certo, a construção,
prevista, de uma arena multiuso,
cuja primordial destinação asse-
melha-se a uma casa de e uma
pequena área para atividades es-
portivas, porém, perde-se a prin-
cipal destinação do complexo e
toda a história arquitetônica do
projeto original”, afirma.

A ação pública foi protoco-
lada por ex-atletas como o ve-
locista André Domingos, a es-
grimista Maria Julia Herklotz,
o nadador Ricardo Prado, a jo-
gadora de vôlei Vera Mossa,
além do filho do arquiteto e
atleta olímpico Ícaro de Castro
Mello, Eduardo de Castro Me-
llo, e o pelo ex-ministro da Edu-
cação Renato Janine Ribeiro.
(Agencia Brasil)

Em discurso de encerramen-
to do ano judiciário, o presiden-
te do Supremo Tribunal Federal
(STF), ministro Luiz Fux, afir-
mou que a Corte “reagiu às ad-
versidades” e “teve papel central
na resolução de conflitos rela-
tivos à pandemia”.

“Neste ano de 2020, este
Supremo Tribunal Federal, com
louvor, reagiu às adversidades,
inovou seu modelo de gestão e
de deliberação e se abriu inter-
nacionalmente”, disse Fux na
última sessão plenária do ano.

O ministro destacou a pan-
demia do novo coronavírus, cau-
sador da covid-19, como uma
“catástrofe” e o momento mais
trágico da humanidade desde a

Em ano de pandemia,
Supremo reage a adversidades,

afirma Fux
segunda guerra mundial.

“Por meio de seus julgamen-
tos, esta Suprema Corte tem sido
vigilante, promovendo segurança
jurídica e orientando o compor-
tamento dos cidadãos neste mo-
mento de incertezas”, disse Fux.
“Os tempos são desafiadores.
Porém, quem integra as fileiras
da magistratura sabe que lamen-
tações não devem preencher nos-
sas agendas”, acrescentou.

Ao citar a produtividade dos
tribunais, Fux agradeceu o em-
penho dos servidores do Judici-
ário e dos magistrados, destacan-
do a inovação tecnológica e os
julgamentos virtuais como um
dos principais avanços do ano.
(Agencia Brasil)

Câmara aprova proibição de bloqueio
de recursos de fundo científico

A Câmara dos Deputados
aprovou na sexta-feira (18) pro-
posta que oferece acesso gratui-
to à internet para alunos e pro-
fessores de escolas públicas do
ensino básico. O texto destina
R$ 3,5 bilhões para estados e
municípios aplicarem em ações
para a garantia do acesso à inter-
net, em decorrência da pandemia
de covid-19. A matéria segue
para análise do Senado.

Segundo a relatora, deputa-
da Tabata Amaral, a iniciativa
deve beneficiar 18 milhões de
estudantes de baixa renda e 1,5
milhão de docentes durante a
pandemia. O texto prevê desti-
nação dos recursos em duas
frentes, para garantir tanto  in-
ternet gratuita quanto tablets.

O dispositivo assegura a
oferta mensal de 20 gigabytes de
acesso à internet para todos os

professores do ensino funda-
mental e médio das redes esta-
duais e municipais e alunos da
rede pública do ensino funda-
mental e médio regulares vincu-
lados ao CadÚnico pelo prazo de
6 meses, tomando como refe-
rência o preço de R$ 0,62 por
gigabyte. Também serão benefi-
ciados os matriculados nas es-
colas das comunidades indíge-
nas e quilombolas.

Além da internet, a proposta
prevê a aquisição de tablets para
todos os professores do ensino
médio da rede pública vincula-
dos ao CadÚnico, tomando
como referência o preço de R$
520,00 por equipamento.

“Passados mais de oito me-
ses desde o fechamento das es-
colas, parte dos estudantes con-
tinua sem ter acesso às ativida-
des escolares oferecidas de

modo remoto pelos sistemas de
ensino, ou não consegue desen-
volvê-las a contento, em razão de
não disporem, em seus domicí-
lios, de internet de banda larga,
requisito mínimo do acesso com
qualidade para fins educacionais,
ou de equipamentos para se co-
nectarem à rede”, afirmou Taba-
ta Amaral.

Segundo estimativa da rela-
tora da proposta, a oferta de 20
gigabytes mensais pelo prazo de
seis meses para os 18.361.818
alunos da rede pública dos ensi-
nos fundamental e médio regu-
lares que pertencem a famílias
que fazem parte do CadÚnico
terá o custo de R$ 1,6 bilhão.

De acordo com Pesquisa
Nacional por Amostra de Domi-
cílios (Pnad Covid19), de outu-
bro de 2020, o contingente de
pessoas que frequentava a esco-

la, mas não teve atividades na-
quele mês, foi de 6,1 milhões. A
pesquisa também aponta dife-
renças discrepantes entre as re-
giões. No Norte, 29,3% das cri-
anças, adolescentes e jovens que
frequentavam a escola estavam
sem acesso às atividades esco-
lares, enquanto no Sul, Centro-
Oeste e Sudeste os percentuais
eram bem menores, 5,1%, 7,4%
e 9,2%, respectivamente.

Segundo o texto, a verba de-
verá ser repassada em parcela
única até o dia 28 de fevereiro
de 2021 conforme o número
de professores e de matrículas
desse público-alvo. De acordo
com a relatora, a conectivida-
de será fundamental para ga-
rantir um modelo híbrido de
ensino para alunos e professo-
res em grupos de risco em
2021. (Agencia Brasil)

Administradora de 48 aero-
portos brasileiros, incluindo
Congonhas (SP) e Santos Du-
mont (RJ), a Empresa Brasilei-
ra de Infraestrutura Aeroportuá-
ria (Infraero) estima que o nú-
mero de pessoas que usarão seus
terminais durante as festas de
fim de ano será 41% menor que
há um ano.

Pelos cálculos da estatal ae-
roportuária, os 32 aeroportos
com voos comerciais regulares
que estão sob sua responsabili-
dade receberão 1,91 milhão de
passageiros, entre sexta-feira
(18) e o próximo dia 4. Durante
as festas de fim de ano de 2019,
3,27 milhões de usuários passa-
ram pelos aeroportos adminis-
trados pela Infraero, que respon-
dem por cerca de 30% da movi-
mentação de passageiros no país.

A previsão é que, no mesmo
período, ocorram 16,4 mil pou-
sos e decolagens – um número
40% inferior ao registrado no
período de festas entre 2019 e
2020. Os dias de maior movi-
mento devem ocorrer entre 21
e 23 de dezembro e  4 de janei-
ro, quando muitas pessoas retor-
narão das festas.

Segundo a Associação Bra-
sileira das Empresas Aéreas
(Abear), a partir da segunda quin-
zena de dezembro e até o fim da
semana que vem, a média diária
de decolagens previstas para
ocorrer em todos os aeroportos
do país oscila entre 72% e 70%
da média das semanas anteriores
à confirmação da presença do
novo coronavírus no Brasil, no
fim de fevereiro.

De acordo com a entidade,

Movimento nos
aeroportos deve ser
41% menor neste

fim de ano
se, em média, 1.663 partidas di-
árias se concretizarem, a movi-
mentação durante o mês de de-
zembro ficará em torno de 69%
do nível pré-crise sanitária. Para
a primeira semana de março, es-
tavam previstos, em média, 2,4
mil partidas domésticas diárias
nos aeroportos do país.

Segurança
Para tentar minimizar os ris-

cos de contágio pelo novo co-
ronavírus, a Infraero recomenda
que os usuários procurem ante-
cipar o check-in por meio dos
canais digitais da empresa aérea.
Também aconselha a terem có-
pia da passagem no celular, para
não ser necessário manusear car-
tões de embarque impressos.

De acordo com regras ado-
tadas em todos os aeroportos do
país, a estatal recomenda que,
em caso de viagens nacionais, as
pessoas cheguem ao aeroporto
com, no mínimo 1h30 antes do
horário do voo. Se o voo for in-
ternacional, o aconselhável é
chegar com pelo menos 3 horas
de antecedência.

É necessário manter o dis-
tanciamento físico, respeitando
as sinalizações e evitando aglo-
merações. O uso de máscaras é
obrigatório tanto no aeropor-
to quanto durante a viagem.
Dispensadores de álcool foram
espalhados pelos aeroportos e
recomenda-se que as pessoas
que fizerem compras em lojas,
restaurantes ou lanchonetes
evitem utilizar dinheiro, prio-
rizando o pagamento com car-
tões ou aparelhos de celular.
(Agencia Brasil)

Cidadania afasta deputado acusado
de importunação sexual na Alesp

O Cidadania afastou na sex-
ta-feira (18) o deputado estadu-
al Fernando Cury de suas fun-
ções diretivas partidárias, em
todas as instâncias, bem como de
todas as funções por ele exerci-
das em nome do Cidadania, in-
clusive junto à Assembleia Le-
gislativa do Estado de São Pau-
lo (Alesp). 

Cury foi denunciado na quin-
ta-feira (17) pela colega Isa Pen-
na, do PSOL, por importunação
sexual e quebra de decoro par-
lamentar. A deputada registrou
boletim de ocorrência e deu en-
trada com as denúncias no Con-
selho de Ética da Assembleia.
Imagens gravadas pela própria
Alesp mostram que, na sessão
plenária de quarta-feira (16),
Cury se aproximou da colega
por trás e colocou a mão na la-
teral do corpo dela, sobre a re-
gião do seio direito.

Em discurso na sessão de
quinta-feira, a deputada questi-
onou: “O que dá o direito a al-
guém de encostar em uma parte
do meu corpo que é íntima? O
meu peito é íntimo.”

Isa disse que vai procurar a
cassação do deputado porque o
que ele fez limita a vida das mu-
lheres. “É isso que precisa ficar
claro. O exemplo que ele deu,
enquanto legislador, enquanto
autoridade pública, para não di-
zer que incita, eu digo que en-
coraja a violência contra as mu-
lheres. Essa permissividade do
toque é uma forma de violên-
cia”, afirmou hoje, em entrevis-
ta coletiva.

Ela explicou por que optou
por fazer a denúncia pela tipifi-
cação de importunação sexual, e
não de estupro: “Eu optei pela
tipificação de importunação se-
xual e não de estupro porque meu

objetivo aqui não é fazer uma
caça às bruxas. Eu quero real-
mente tentar construir uma pon-
te com as pessoas que estão as-
sistindo a esse caso neste mo-
mento e que nunca pararam para
pensar, saem reproduzindo isso,
saem fazendo, porque aprende-
ram assim.”

Cury nega
A Agência Brasil buscou con-

tato com Fernando Cury, por
meio do e-mail oficial do parla-
mentar, mas ainda não obteve
resposta.

Na quinta-feira, em discurso
na tribuna, ele disse que nunca
cometeu assédio contra mulhe-
res. “Eu gostaria de frisar a to-
dos, e principalmente para as
mulheres aqui que não houve, de
forma alguma, da minha parte,
tentativa de assédio, de impor-
tunação sexual ou qualquer coi-

sa semelhante. Eu nunca fiz isso
na minha vida toda. Quero dizer
de forma veemente eu nunca fiz
isso, e digo que não fiz isso on-
tem.”

“Se a deputada Isa Penna se
sentiu ofendida com o abraço
que eu lhe dei, eu peço, de iní-
cio, desculpa por isso, desculpa
se eu a constrangi. Desculpa se
eu tentei, como faço com diver-
sas colegas que temos aqui na
Casa, algumas com uma proxi-
midade maior, outras um pouco
menos, de abraçar, de estar pró-
ximo e, se com esse gesto, eu a
constrangi.”

A resolução da presidência
nacional do Cidadania diz que
Fernando Cury ficará liminar-
mente afastado de todas as
suas funções “até a conclusão
do procedimento disciplinar
no âmbito partidário. (Agen-
cia Brasil)



8ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP. 8º Ofício Cível. Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1036759-73.2019.8.26.0100. O Dr. Helmer 
Augusto Toqueton Amaral, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a Andreza de Souza Gomes Zungolo, CPF 
434.874.748-24, que Condomínio Shopping Center D ajuizou ação de execução contra a citanda e NM Comércio Atacadista e 
Varejista de Roupas Eireli-EPP, CNPJ 25.053.251/0001-65, para cobrança de R$ 55.082,10 (jan/2019), referente ao 
Instrumento Particular de Contrato Atípico de Locação do Local de Uso Comercial (LUC) no Shopping Center D e Outras 
Avenças. Estando a executada Andreza em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague 
o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou oponha embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 
dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de expedição 
de mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quantos bastem para garantia da execução, nomeando-
se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei.                                                          [18,21] 

Citação - Prazo 20 dias - Proc. 1094347-72.2018.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral, Juiz de 
Direito da 8ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a José Roberto Ferreira-ME, CNPJ 13.071.979/0001-30, 
na pessoa de seu representante legal, que Construtora Tenda S/A e Tenda Negócios Imobiliários Ltda, ajuizaram 
uma Ação de Indenização Regressiva, pelo Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento 
de R$ 271.826,30 (set/2018), devendo ser corrigido a partir do desembolso de cada parcela, pelos índices da 
Tabela divulgada pela Corregedoria de Justiça e com juros de mora a partir da citação, bem como os demais 
valores que vier a despender no curso da presente ação, conforme se apurar em liquidação de sentença, verbas 
de sucumbência e honorários advocatícios, referente aos valores despendidos pelas Autoras nas Reclamatórias 
Trabalhistas. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a 

especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelas autoras 
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Agente internacional vai
comercializar petróleo no pré-sal

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 19, 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2020 Nacional
Jornal O DIA SP

PÁGINA 5

A empresa Pré-Sal Petróleo
(PPSA), vinculada ao Ministério
de Minas e Energia, iniciou na
sexta-feira, (18) consulta pública
sobre o pré-edital de licitação in-
ternacional para a contratação de
um agente comercializador para
a produção de petróleo da União
na Área Individualizada de Tupi.
A consulta ficará aberta por 30
dias.

Segundo informou a PPSA,
por meio de sua assessoria de
imprensa, esse é um novo mo-
delo de negócio uma vez que,
até agora, o óleo da União era
comercializado por conta pró-
pria, em spot (entre empresas,
em geral com pagamento à vis-
ta) ou leilão.

Na nova proposta de negó-
cio, o óleo de Tupi será comerci-
alizado via agente, a ser escolhi-
do em concorrência internacio-
nal. A estimativa é que serão ne-
gociados, em cinco anos, cerca
de 3,5 milhões de barris de óleo,
a um valor em torno de US$ 140,5
milhões.

Localizado na Bacia de San-
tos (SP), Tupi é o principal
campo produtor de petróleo e
de gás natural dos reservatóri-
os do pré-sal.

Ele é operado pela Petrobras
(65%), com os sócios Shell (25%)
e Petrogal (10%). A PPSA escla-
receu que, como a produção avan-
çou para área não contratada, em
abril do ano passado, foi efetiva-
do um Acordo de Individualiza-
ção da Produção (AIP), que con-
cedeu à União uma participação
de 0,551% na jazida compartilha-
da.

Novo modelo
Esse tipo de licitação é pio-

neiro no Brasil. A PPSA desen-
volveu um novo modelo de ne-
gócio visando contratar um agen-
te comercializador, alternativa
prevista em lei.

Pelo contrato, o agente co-
mercializador de Tupi será res-
ponsável, durante cinco anos,
por todo o processo de comerci-
alização, incluindo a identifica-

ção do comprador, o carregamen-
to na unidade flutuante de pro-
dução, armazenamento e transfe-
rência (FPSO, do nome em in-
glês), o transporte até o ponto
de transbordo ou entrega por
cabotagem, o eventual transpor-
te de longo curso e a contrata-
ção de seguros, inspeção inde-
pendente e operação de proteção
(hedge) de preço de petróleo.

Poderão participar da licita-
ção agentes comercializadores
na forma individual ou em con-
sórcio. Este pode ser composto
por empresas estrangeiras, des-
de que liderado por uma compa-
nhia nacional produtora e expor-
tadora de petróleo e já atuante
no pré-sal.

O consórcio está limitado a
três participantes. Os demais in-
tegrantes podem ser uma empre-
sa de trading (empresa comercial
que atua como intermediária en-
tre empresas fabricantes e empre-
sas compradoras), uma compa-
nhia do mesmo grupo econômi-
co da empresa líder e uma empre-

sa de logística.
O pré-edital pode ser consul-

tado no endereço eletrônico.
Após o término da consulta pú-
blica, a PPSA fará a análise das
manifestações recebidas e publi-
cará o edital definitivo.

A licitação será regida pela lei
nº 13.303/2016, que dispõe sobre
o estatuto jurídico da empresa
pública, da sociedade de econo-
mia mista e de suas subsidiárias,
no âmbito da União, dos estados,
do Distrito Federal e dos municí-
pios.

A produção do Campo de
Tupi é realizada por meio de sete
plataformas do tipo FPSO. Até
o momento, a parcela da União
alcança 2,8 mil barris de óleo por
dia. Pelo contrato, o agente de-
verá programar carregamentos
mínimos de 500 mil barris em
cada um dos sete FPSOs. A es-
timativa inicial é de que as pri-
meiras cargas sejam formadas
em 2023 e a última em 2026, in-
formou a assessoria da PPSA.
(Agencia Brasil)

O envio das partes restan-
tes da reforma tributária pode
esperar a eleição do futuro pre-
sidente da Câmara dos Depu-
tados, disse na sexta-feira (18)
o ministro da Economia, Paulo
Guedes. Segundo ele, o texto
analisado pela comissão mista
do Congresso, que unifica cin-
co tributos federais, é incom-
patível com a proposta do go-
verno de desonerar a folha de
pagamentos mediante a criação
de um tributo sobre transações
digitais.

“Se não é possível cami-
nhar assim, eu prefiro esperar.
Essa [proposta da comissão
mista] não é a nossa reforma
tributária, a gente espera mais
um pouco”, declarou o minis-
tro em entrevista coletiva para
fazer um balanço das ativida-
des da pasta em 2020.

Na avaliação de Guedes,
existem janelas de oportunida-
de em que as reformas estrutu-
rais podem ser enviadas ao
Congresso. Até agora, o gover-
no enviou apenas a primeira
parte da reforma tributária ao
parlamento, que cria um Impos-
to sobre Valor Adicionado
(IVA) federal com base na fu-
são do Programa de Integração
Social (PIS) e da Contribuição
para o Financiamento da Segu-
ridade Social (Cofins).

“Nós estamos entregando
quando a janela abre. Toda vez
que a janela abre a gente enfia
o dedo lá. Só que a janela fe-
cha toda hora, você tira a mão
para não perder a mão. Mas nós
vamos continuar enfiando a
mão lá. E bota mais uma refor-
ma”, declarou o ministro.

O ministro também refutou
críticas de que muitas das pro-
messas do início de governo
não foram cumpridas, como a
aprovação de reformas estru-
turais até o fim do primeiro se-
mestre e a realização de qua-
tro importantes privatizações
em 90 dias. Segundo ele, o
tempo da política é diferente
do tempo da economia, com as
mudanças dependendo do an-
damento da agenda no Con-
gresso.

“Pato novo mergulha fun-
do. Eu não conhecia a política
direito, acreditava, saía lá [de
reuniões com parlamentares]
e falava que ia entregar algu-
ma coisa em 40 dias. Aí você
vê que a política é complica-
da, e leva seis meses. Quem
paga a conta sou eu”, disse.
“Estou aprendendo. Resulta-
do: não prometo mais nada.
Agora acabou, não prometo
mais nada.”

Embora tenha dito que não
entregou tudo o que gostaria,
o ministro disse haver um re-

Reforma tributária pode esperar
novo presidente da Câmara

conhecimento do trabalho da
equipe econômica pelo merca-
do financeiro. Ele rebateu o que
chamou de “campanha nega-
cionista” contra o governo e
disse que o Ministério da Eco-
nomia tem apresentado resul-
tados positivos.

“Não entregamos o que nós
gostaríamos, mas há um reco-
nhecimento do nosso trabalho.
A Bolsa de Valores está che-
gando a 120 mil pontos. O ris-
co Brasil está nos menores ní-
veis em cinco anos, os juros
básicos estão em 2% [ao ano],
a economia está retomando o
crescimento. Tem muita gente
que acredita que nós estamos
entregando”, comentou.

Entre as realizações citadas
pelo ministro em dois anos de
gestão, estão a aprovação da
reforma da Previdência, o acor-
do entre o Mercosul e a União
Europeia, o envio ao Congres-
so das reformas administrati-
va e do Pacto Federativo e o
megaleilão da cessão onerosa
(direito de exploração) do pré-
sal em 2019. Para Guedes, o go-
verno consegue, aos poucos,
fazer o que gestões anteriores
não fizeram.

“Essa transformação do
Estado é nosso objetivo, mas
as dificuldades existem. Eu sou
acusado toda hora de não en-
tregar. Nós estamos entregan-
do alucinantemente. Tem uma
narrativa política para descre-
denciamento do nosso gover-
no, mas ela é negacionista, an-
ticientífica, porque ela não é
baseada em evidência empíri-
ca. A evidência empírica é que
nós estamos entregando o que
governos passados não entre-
garam”, completou.

O ministro reiterou a defe-
sa do teto de gastos, compa-
rando a contenção dos gastos
públicos com uma represa que
gera energia no futuro por meio
da queda dos juros e da entra-
da de investimentos privados.
Para Guedes, qualquer tentati-
va de furar o teto de gastos
pode resultar em um desastre
para a economia, comparável
ao rompimento da barragem da
mineradora Vale, em Brumadi-
nho (MG).

Embora o Ministério da
Economia resulte da fusão de
cinco pastas, Guedes negou
ser superministro e disse que
pode ser demitido a qualquer
momento. “Nunca acreditei
que eu sou superministro de
nada. Sou demissível em cinco
minutos. Quem é que é super
se pode ser demissível em cin-
co minutos? Sou um ministro
como todos e sou o mais vul-
nerável”, questionou. (Agen-
cia Brasil)

O Ministério da Infraestrutu-
ra (MInfra) arrecadou R$ 87,5 mi-
lhões em outorgas com o leilão
dos quatro terminais portuários
localizados em Alagoas (MAC10),
Bahia (ATU12 e ATU18) e Paraná
(PAR12), realizado na sexta-feira
(18) na sede da B3, em São Paulo.

Segundo a pasta, os portos
irão atrair mais de R$ 400 milhões
em investimentos nos terminais.
Os vencedores do leilão foram Ti-
mac Agro Indústria (MAC10), CS
Brasil Transportes (ATU12 e
ATU18) e Ascensus Gestão e Par-
ticipações (PAR12).

Os terminais ATU12 e ATU18
foram arrematados por 62,5 mi-
lhões em outorgas totais (ATU12
– R$ 10 milhões e ATU18 – R$ 52,5
milhões). Ambos movimentam e
armazenam granéis sólidos. O por-

Infraestrutura arrecada R$ 87,5 mi
 em leilão de quatro portos

to organizado onde os terminais
estão inseridos funciona como
rota de escoamento da produção
e importação do Polo Industrial de
Camaçari. Estão estimados R$ 365
milhões de investimentos nos ter-
minais.

O terminal MAC10 foi arrema-
tado por R$ 50 mil em outorgas.
Ele é destinado à movimentação e
armazenagem de granéis líquidos,
especialmente ácido sulfúrico. A
demanda por produtos químicos
no Porto Organizado é influencia-
da pela presença do Polo Cloro-
químico de Alagoas. Os investi-
mentos previstos serão de R$ 12,7
milhões.

Concluindo a rodada, o termi-
nal PAR12 foi arrematado por R$
25 milhões em outorgas. Ele foi
arrendado para movimentação e
armazenagem de carga Ro-Ro, que

é o tipo de carregamento que se
desloca sobre suas próprias ro-
das, ou em cima de equipamentos
específicos, como a produção au-
tomobilística. Para este terminal,
estão previstos investimentos de
R$ 22,2 milhões.

No Twitter, o ministro da Infra-
estrutura, Tarcísio de Freitas, co-
memorou o resultado do leilão.

Antes do leilão, os termos adi-
tivos de prorrogação dos contra-
tos de concessão da Estrada de
Ferro Vitória-Minas (EFVM) e da
Estrada de Ferro Carajás (EFC),
ambas administradas pela Vale S/
A, foram assinados, também na
capital paulista, pela Agência Na-
cional de Transportes Terrestres
(ANTT) e a concessionária.

Com a renovação antecipada
de concessões das ferrovias, são
esperados investimentos de mais

de R$ 17 bilhões nos próximos 30
anos, além de R$ 4,6 bilhões em
outorgas. Como resultado das ne-
gociações entre governo e Vale,
parte do valor da outorga da EFVM
vai viabilizar a construção da Ferro-
via de Integração do Centro-Oeste
(FICO), entre Mara Rosa/GO e
Água Boa/MT. O novo trecho de-
verá permitir o escoamento da pro-
dução de grãos do Vale do Araguaia
até a Ferrovia Norte-Sul.

“Fechamos o ano em grande
estilo. A assinatura das renova-
ções de concessões das ferrovi-
as da Vale e o arrendamento dos
terminais portuários representam
a confiança os investidores no
nosso país. Serão esses investi-
mentos que vão transformar nos-
sa infraestrutura e movimentar
nossa economia”, disse o minis-
tro. (Agencia Brasil)

Casos de síndrome respiratória
aguda grave caem

Os casos e óbitos notifica-
dos de síndrome respiratória
aguda grave (SRAG) tiveram
queda na semana epidemioló-
gica 50, de 6 a 12 de dezem-
bro, mas continuam acima do
patamar registrado em outu-
bro. O Boletim Infogripe, di-
vulgado  na sexta-feira (18)
pela a Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), pondera que a ocor-
rência de ambos continua muito
alta e classificada como na “zona
de risco”.

O estudo informa que, em

sete capitais, os números apon-
tam tendência moderada (mais de
75% de chances) ou forte (mais
de 95% de chances) de cresci-
mento no número de casos. São
elas: Goiânia, Maceió, Salvador,
Campo Grande, Boa Vista, Ma-
naus e Brasília.

Após um período de cresci-
mento de casos, Aracaju, Belo
Horizonte, Cuiabá, João Pessoa,
Palmas, Porto Velho, São Luís e
São Paulo apresentam tendência
de estabilidade nas ocorrências
da doença, enquanto Rio de Ja-

neiro e Curitiba apresentam si-
nais moderados de queda (75%
de chances).

O boletim alerta que Porto
Alegre e Recife têm “sinais de
subnotificação ou aumento sig-
nificativo no atraso de digitação
de casos no Sivep-Gripe há algu-
mas semanas”. Os pesquisado-
res responsáveis pela análise
consideram que os indicadores
das duas capitais não são confi-
áveis para tomada de decisão
neste momento.

Nas demais capitais, a ten-

dência verificada nesta sema-
na epidemiológica manteve
tendência de queda ou estabi-
lidade que já vinha ocorrendo
nas semanas anteriores. É o
caso de Fortaleza, Vitória, Flori-
anópolis, Rio Branco, Macapá e
Teresina.

Ainda que o boletim aponte
tendência de estabilidade ou
queda em um grupo considerá-
vel de capitais, 21 estados apre-
sentam ao menos uma macrorre-
gião de saúde com tendência de
alta em seu território.



EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 0010062-83.2020.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera,
Estado de São Paulo, Dr(a). Celso Maziteli Neto, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a Valeria Melhado de Almeida
CPF: 327.081.028-85, que S.I. Educação Moderna Ltda
CNPJ: 11.084.565/0001-10 ajuizou Ação de Cobrança,
Procedimento Comum, sendo julgada procedente e
condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 8.141,66
(Outubro/2020), ora em fase de Cumprimento de
Sentença. Estando a executada em lugar ignorado, foi
deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado,
acrescido de custas, se houver ou apresente bens a
penhora, sob pena de ser acrescido de multa de 10% e
honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do
NCPC), quando serão penhorados bens para garantia
da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 23 de novembro de
2020. 18 e 19/12

Acober S/A Administração
de Bens e Condomínios

CNPJ/MF nº 61.391.314/0001-57- NIRE nº 35.3.0006492-5
Ata da Assembleia Geral Extraordinária

de 25.09.2020, às 11 Horas
CERTIDÃO: Certifico o registro na JUCESP sob nº 
529.294/20-5 em 09/12/2020. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Federação Paulista de Karate, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Estatuto convoca os Presidentes ou seus representantes devidamente
credenciados das entidades de prática afiliadas, em pleno gozo de seus direitos
estatutários, para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia  16 de
janeiro de 2.021, em primeira convocação às 10h30 com  presença da maioria das
afiliadas e às 11h00 em segunda e última convocação com a presença de qualquer
número das afiliadas, a ser realizada  no  seguinte endereço: Rua Dr. Rodrigo Silva,
58/60, centro na cidade de São Paulo – SP, CEP:01501-010, para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: 1 – ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA. De acordo com o estabelecido
em nosso Estatuto, o voto é UNIPESSOAL, ou seja, uma pessoa não poderá representar
mais de uma Entidade de Prática. São Paulo, 15 de dezembro de 2020.

José Carlos Gomes de Oliveira – Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E ELETIVA

O Presidente da Federação Paulista de Karate, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Estatuto convoca os Presidentes ou seus representantes devidamente
credenciados das entidades de prática afiliadas, em pleno gozo de seus direitos
estatutários, p ara a Assembleia Geral Ordinária e Eletiva, (Artigo 49, incisos I, II, V, VII
e VIII e Artigo 50, incisos I e II) do Estatuto vigente, a ser realizada no dia  16 de janeiro
de 2.021, em primeira convocação às 09h00 com  presença da maioria das afiliadas
e às 09h30 em segunda e última convocação com a presença de qualquer número das
afiliadas, a ser realizada  no  seguinte endereço: Rua Dr. Rodrigo Silva, 58/60, centro
na cidade de São Paulo – SP, cep 01501-010 para deliberar sobre a seguinte ordem do
dia: 1 – Aprovação dos relatórios Administrativos, Financeiro e Técnico do Exercício
de 2020; 2 – Aprovação do balanço financeiro do Exercício de 2020 e do respectivo
parecer do Conselho Fiscal; 3 –  Aprovação da Previsão Orçamentária para o Exercício
de 2021; 4 – Homologação dos Atos da Presidência durante o ano de 2020; 5 -
Aprovação da Tabela de Custas para o exercício de 2021; 6 – Eleição e posse do
Presidente, Vice-Presidentes e Membros do Conselho Fiscal para o período de 01.02.2021
a 01.02.2025; 7 –  Assuntos Gerais pertinentes ao Karate Paulista. Conforme preceitua
o Estatuto vigente, fica aberto o prazo para a inscrição de Chapas que concorrerão nas
eleições e que deverão ser entregues na Secretaria da FPK, através de ofício firmado
pelo Presidente da Chapa até o dia 11 de janeiro de 2021 até as 16h00, devendo ser
anexado, obrigatoriamente, o Termo de Anuência coletiva por todos os candidatos aos
cargos eletivos, para efeito de publicação. Todas as Chapas serão protocoladas e
numeradas conforme data de chegada. De acordo com o estabelecido em nosso
Estatuto, o voto é UNIPESSOAL, ou seja, uma pessoa não poderá representar mais
de uma Entidade de Prática. São Paulo, 15 de  dezembro de 2020.

José Carlos Gomes de Oliveira – Presidente

IT’SSEG Corretora de Seguros S.A.
CNPJ nº 20.247.332/0001-82 - NIRE 35.300.465.377

Assembleia Geral Extraordinária Digital - Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas da IT’SSEG Corretora de Seguros S.A. (“Companhia”) a se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) digital a ser realizada no dia 29 de dezembro de 
2020, às 10h, única e exclusivamente por meio do aplicativo Zoom (https://zoom.us/join), para deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) ratificação da nomeação da Acharya Auditoria e Consultoria 
Unipessoal Ltda., responsável pela avaliação dos bens a serem conferidos ao capital social da 
Companhia, bem como pela elaboração do respectivo laudo de avaliação (“Laudo de Avaliação”);  
(ii) exame, discussão e aprovação do Laudo de Avaliação; (iii) aumento do capital social da Companhia 
em bens; (iv) alteração do caput do Artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir o aumento 
do capital social; (v) consolidação do estatuto social da Companhia; e (vi) autorização à Diretoria da 
Companhia para praticar todos os atos necessários para a implementação do aumento do capital 
social. Informações Gerais: Documentos Relacionados à AGE: Uma cópia do Laudo de Avaliação 
encaminhada aos acionistas por e-mail. Participação na AGE: Os acionistas poderão optar por 
participar da AGE por uma das seguintes formas: (a) pessoalmente (via atuação remota pelo aplicativo 
Zoom); (b) por procurador devidamente constituído (via atuação remota pelo aplicativo Zoom), ou (c) via 
boletim de voto a distância. Os dados de acesso à AGE via aplicativo Zoom serão encaminhados aos 
acionistas por e-mail. (i) O acionista que optar por participar da AGE pessoalmente deverá apresentar 
documentação que comprove sua identidade, com foto, no caso de pessoa física, ou estatuto social/
contrato social e a documentação societária que comprove a sua representação legal, no caso de 
pessoa jurídica. Para os fundos de investimento, é necessária a apresentação do último regulamento 
consolidado, estatuto social/contrato social do administrador ou gestor do fundo e documentação 
societária que comprove os poderes de representação. (ii) Para os casos em que o acionista opte por 
ser representado por procurador, além dos documentos indicados no item (i) acima, deverá ser 
apresentado também o instrumento de mandato. (iii) Para os casos em que o acionista opte por 
participar via boletim de voto a distância (cujo modelo será disponibilizado pela Companhia), deve 
encaminhá-lo devidamente preenchido, rubricado e assinado diretamente à Companhia, em conjunto 
com os documentos indicados no item (i) acima. O envio de boletim de voto a distância não impede o 
acionista de participar da AGE e exercer seu direito de participação e votação durante o conclave, caso 
em que o boletim de voto a distância enviado será desconsiderado. Para viabilizar a participação do 
acionista na AGE, o acionista deverá antecipar o envio de cópia simples de toda a documentação 
mencionada nos itens acima ao e-mail societario@itsseg.com, sendo obrigatória a remessa da via 
original do boletim de voto a distância ou de eventual instrumento de mandato (em ambos os casos com 
a firma reconhecida), em até 20 dias da data da realização da AGE para a sede da Companhia, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1478, 18º andar, conjunto 1801, Jardim Paulistano, na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01472-900, aos cuidados da Diretoria. Os acionistas serão 
comunicados, em até 2 dias, do recebimento por e-mail da documentação pela Companhia, bem como 
confirmação de sua validade e eventuais alterações necessárias. Os boletins de voto a distância 
incompletos ou que tenham sido enviados sem a documentação necessária serão desconsiderados e 
o respectivo acionista comunicado. São Paulo, 17 de dezembro de 2020. THOMAZ LUIZ CABRAL DE 
MENEZES - Membro do Conselho de Administração.

EDITAL DE CITAÇÃO ? PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0032479-
86.2013.8.26.0100 (USUC 543)A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de Miguel, MM. Juiza de Direito da 1ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da 
Lei, etc.FAZ SABER a(o)(s) Espólio de Antônio Joaquim Mesquita e de Maria José Mesquita, na pessoa da inventariante 
Luiza Mesquita, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados 
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Momplastic Indústria e Comércio de Plásticos LTDA ajuizou ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Guaçuí, nº 102 Alto da Mooca - São 
Paulo SP, com área de 200,00 m², contribuinte nº 031.029.0015-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 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.[18,21] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1023396-93.2017.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva, na forma da 
Lei, etc.FAZ SABER a(o) HERALDO HUANCA ORUNO, CPF 232.869.328-84, que lhe foi proposta uma ação de Execução de 
Título Extrajudicial por parte de José Dias, para cobrança de R$ 69.585,04 (ago/17), referente à locação do imóvel à rua 
Professor Silva DAzevedo 32, casa 02, Sítio do Mandaqui. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que 
em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente 
embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com 
juros de 1% ao mês, sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quantos 
bastem para garantia da execução, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de outubro de 2020.                                        [18,19] 

Edital de Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0045617-76.2020.8.26.0100) - Processo 
principal: 1044129-74.2017.8.26.0100. O Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho, Juiz de Direito da 41ª Vara 
Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Japan Ar Indústria e Comércio Ltda, CNPJ 04.231.723/0001-52, na 
pessoa de seu representante legal, CPF, que a Ação de Procedimento Comum, requerida por Eletropaulo 
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de 
R$ 129.915,28 (out/2020), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e 
demais cominações. Estando a executada em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que, em 15 

multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido 
o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada, independente de 
penhora ou nova intimação, ofereça suas impugnações (art. 525 do C.P.C.). Será o presente edital, por 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008140-12.2019.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Bassi de Melo, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDRE RYSEVAS, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG 295485541, 
CPF 290.447.978-32, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de Fabrizio Ricardo 
Felicio, alegando em síntese: Requer a penhora de faturamento da empresa EAGLE BF FITNESS ACADEMIA 
DE GINASTICA LTDA (Mega Model) ou sucessora com a expedição do respectivo mandado e nomeação do 
exequente ou terceiro para gestão conjunta da empresa nos termos do acordo celebrado entre as partes. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO e INTIMAÇÃO, por EDITAL, 

presente edital, comprove o cumprimento do acordo. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 

lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de dezembro de 2020.                   B 18 e 19/12

INTERESSADO: Augusto do Amaral Filho. PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO
EXTRAJUDICIAL - Prenotação Nº 562.007. IMÓVEL: Situado à Rua João do Prado, nº
64, constituído pelo Lote 15, Quadra E, do Morro da Aclimação, cadastrado na Prefeitura
Municipal de São Paulo pelo contribuinte nº 038.064.0017-2 (área maior), 37º Subdistrito
- Aclimação, nesta Capital, matriculado nesta Serventia sob nº 169.527, com área de
76,475m². Vanda Maria de Oliveira Penna Antunes da Cruz, 16ª Oficial de Registro
de Imóveis desta Capital, com fulcro no art. 216-A, § 4º da Lei nº 6.015/73 FAZ SABER
que perante a sua Serventia encontra-se prenotado o procedimento de Usucapião
Extrajudicial, na modalidade Extraordinária, requerido por Augusto do Amaral Filho,
brasileiro, advogado, RG nº 2.981.234-SSP/SP, CPF/MF nº 049.482.548-00, casado
sob o regime da separação total de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, com Kátia
Botene do Amaral, brasileira, gerente administrativo, RG nº 19.489.175-SSP/SP, CPF/
MF nº 088.243.098-01, residentes e domiciliados nesta Capital, à Rua João do Prado,
nº 64, Aclimação, o qual solicitou o reconhecimento do direito de propriedade sobre o
imóvel acima identificado, de propriedade de Augusto do Amaral casado com Julieta
Viotti do Amaral, alegando posse mansa e pacífica, pelo período de mais de 25 anos,
tendo como confrontantes: Do lado direito - Augusto do Amaral Filho, matriculado
nesta Serventia sob nº 16.669; do lado esquerdo - José Pedro Zampieri Filho, Rosa
maria Ganzerli Zampieri, José Pedro Zampieri e Flora Tosco Toniolo Zampieri, matriculado
nesta Serventia sob nº 53.257; e nos fundos - Edson Iassuji Takamori e Elizabeth
Mitsue Takamori, matriculado nesta Serventia sob nº 124.015. Sendo assim, o presente
edital tem por DAR CIÊNCIA A TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS,
para que, não concordando com a usucapião pretendida, apresentem, no prazo de 15
dias corridos, a contar da publicação deste Edital, impugnação fundamentada,
dirigida ao 16º Oficial de Registro de Imóveis, na Rua Pamplona, nº 1.593, Jardim
Paulista, no horário de expediente das 9 às 16 horas. INFORMA que se não houver
manifestação expressa no prazo informado será presumido como verdadeiros os
fatos alegados pelos Requerentes, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com
o competente registro conforme determina a Lei. 21 e 22/12

Mecast Usinagem Mecânica Ltda.
CNPJ 10.467.243/0001-98 - NIRE JUCESP nº 35.222.535.236

Ata Assembleia Geral dos Sócios Realizada em 24.04.2020
1 - Data e Local: Dia 24 de abril de 2020, às 9:00 horas na Sede social da empresa, localizada à Rodovia Engenheiro Ermenio de Oliveira Penteado 
Km 47,45, Bairro Caldeira, Indaiatuba - SP. 2 - Convocação: Efetuada por escrito. 3 - Presença: Presente todos os sócios que representam 100% 
do Capital Social. 4 - Assunto: 4.1 - Exame em Assembleia Geral Ordinária das demonstrações financeiras e relatório da administração relativo 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 4.2 - Definição de distribuição de Lucros Acumulados em 31.12.2019 5 - Definição das Pautas:
5.1 -  Aprovada por unanimidade de votos os relatórios e demonstrações financeiras da Mecast, relativo ao exercício findo em 31.12.2019. 
5.2 - Aprovada por unanimidade de votos a distribuição de Lucros do exercício findo em 31.12.19, a ser creditada para a conta de Lucros a 
Distribuir: Desta forma a divisão do lucro do exercício de 2019 a ser destinado a conta de lucros a distribuir ficou assim distribuído: Antônio Carlos 
Alves Bevilacqua - R$ 1.278.374,39; Paulo Roberto Rodrigues Butori - R$ 1.278.374,40; MB Comércio e Participações Ltda. R$ 0,00; Total - 
R$ 2.556.748,79. A sócia MB Comércio e Participações Ltda. através dos seus representantes legais e sócios, aprovaram a distribuição dos lucros 
para os sócios acima. Também ficou acordado que os lucros destinados serão pagos em 12 parcelas e ou na medida da disponibilidade de fluxo 
caixa. Foi informada aos sócios que no final do exercício de 2019 a conta de lucros a distribuir, oriundo de exercícios anteriores, registrava os 
seguintes valores: Saldo da Conta de Lucros a Distribuir: MB Comércio e Participações Ltda. R$ 1.239,17; Total - R$ 1.239,17. 6 - Encerramento: 
Nada mais a ser tratado, foi encerrada a respectiva Reunião e assinada pelos sócios presentes. 7 - Assinatura: Antônio Carlos Alves Bevilacqua 
(Sócio), Paulo Roberto Rodrigues Butori (Sócio), MB - Comércio e Participação Ltda., Antônio Carlos Alves Bevilacqua (Sócio), Paulo Roberto 
Rodrigues Butori (Sócio). JUCESP nº 459.419/20-1 em 04/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 - NIRE 35.300.512.944

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DAS 311ª, 312ª, 313ª, 314ª, 315ª, 316ª, 317ª, 318ª, 319ª, 320ª, 321ª, 

322ª, 323ª, 324ª, 325ª, 326ª, 327ª, 328ª, 329ª, 330ª, 331ª, 332ª, 333ª E 334ª 
SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA FORTE SECURITIZADORA S.A.

A FORTE SECURITIZADORA S.A., companhia securitizadora, com sede na Rua Fidêncio Ramos, 213, cj. 41, Vila Olímpia, CEP 
04.551-010, na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 (“Securitizadora” ou “Emissora”), nos 
termos da Cláusula 12.2. do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 311ª, 312ª, 313ª, 314ª, 315ª, 316ª, 317ª, 318ª, 

de Recebíveis Imobiliários da Emissora (”Termo de Securitização”, “Emissão” e “CRI”, respectivamente), CONVOCA os titulares 
dos CRI (“Titulares dos CRI”) para participarem de Assembleia Geral (“AGTCRI”), a ser realizada, em 1ª convocação, em 11 de 
janeiro de 2021, às 15h, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, administrada pela 
Emissora, conforme Instrução Normativa CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), cujo acesso deve ser feito por meio 
de link a ser encaminhado aos Titulares de CRI habilitados, sem prejuízo da possibilidade de preenchimento e envio de instrução 
de voto à distância previamente à realização do conclave nos termos da ICVM 625, para deliberar sobre os assuntos que 
compõem a Ordem do Dia (“Edital de Convocação”). Ordem do dia: (i) aprovação ou não da destituição da Vórtx Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. enquanto Agente Fiduciário da Operação, mediante a eleição e imediata contratação da 

 (“Novo Agente Fiduciário”) para assunção dos deveres, 
 (ii) a 

concessão ou não de waiver à Cedente no sentido de abster-se de observar hipótese de Resgate Antecipado, caso as ações de 
emissão da , inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.369.161/0001-57 
(“Gramado Parks”) venham a ser transferidas pelos seus atuais acionistas ao Serra Verde Fundo de Investimento Imobiliário 

ou a qualquer outro fundo de investimento, desde que a titularidade das cotas do respectivo fundo de investimento seja exclusiva 
dos atuais acionistas da Gramado Parks e desde que, após eventual transação nesse sentido, tais ações permaneçam alienadas 

 (iii) a autorização ou não para que o Agente Fiduciário, a Securitizadora e o Novo 
Agente Fiduciário, se eleito, pratiquem todo e qualquer ato, celebrem todos e quaisquer contratos, aditamentos ou documentos 
necessários para a efetivação e implementação das matérias constantes da Ordem do Dia nos documentos relacionados aos CRI. 

Quaisquer documentos e/ou informações relevantes relacionados à Ordem do Dia e que venham a ser 
obtidos pela Emissora serão oportunamente disponibilizados nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora  
(www.fortesec.com.br) e do Agente Fiduciário (www.vortx.com.br) aos Titulares de CRI, para suporte às discussões e deliberações 
acima descritas. A presente assembleia instalar-se-á, em segunda convocação, com qualquer número, excluídos os CRI que 
eventualmente não possuírem direito de voto, sendo que as aprovações se dão pelos votos favoráveis de Titulares dos CRI em 
Circulação que representem a maioria dos presentes na Assembleia que tenham direito de voto, conforme disposto na Cláusula 
12.8.1. do Termo de Securitização. A Assembleia será realizada por meio da plataforma 
eletrônica Microsoft Teams para aqueles Titulares de CRI que enviarem para a Emissora, no endereço eletrônico  
gestao@fortesec.com.br, com cópia para o Agente Fiduciário, no endereço eletrônico assembleias@vortx.com.br, com cópia para 

, preferencialmente até 2 (dois) dias antes da data de realização da AGTCRI, observado o disposto 
na ICVM 625, os seguintes documentos: a) quando pessoa física, cópia digitalizada de documento de identidade válido com foto 

venha a ser representado por procurador, além dos respectivos documentos indicados acima, deverá encaminhar procuração com 
A participação e votação dos Titulares de 

CRI se dará por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, devendo ser observados os procedimentos descritos abaixo. Para 
participar via plataforma eletrônica, os Titulares de CRI interessados devem entrar em contato com a Emissora no e-mail  
gestao@fortesec.com.br, com cópia para ao Agente Fiduciário, no e-mail , para: (i) enviar os 

plataforma. O acesso via plataforma eletrônica estará restrito aos Titulares de CRI que se credenciarem, nos termos aqui descritos 
(“Titulares de CRI Credenciados”). Por questões operacionais, recomenda-se que os Titulares de CRI Credenciados enviem e-mail 

e documentos, conforme instruções acima, com a antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia, 

até o horário estipulado para a abertura dos trabalhos. Os convites individuais para admissão e participação na Assembleia serão 
remetidos aos endereços de e-mail que enviarem a solicitação de participação e os documentos na forma referida no parágrafo 
acima (sendo remetido apenas um convite individual por Titular de CRI). Somente serão admitidos, pelos convites individuais, os 
Titulares de CRI Credenciados e seus representantes ou procuradores (nos termos da Lei das Sociedades por Ações). Caso 
determinado Titular de CRI não receba o convite individual para participação na Assembleia com até 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência em relação ao horário de início da Assembleia, deverá entrar em contato com a Emissora pelo e-mail  
gestao@fortesec.com.br ou pelo telefone (11) 4118-0614 ou com o Agente Fiduciário pelo e-mail assembleias@vortx.com.br, com 
cópia para  ou pelo telefone (11) 4118-4235 com, no mínimo, 2 (duas) horas de antecedência em 
relação ao horário de início da Assembleia para que seja prestado o suporte adequado e, conforme o caso, o acesso do Titular de 
CRI seja liberado mediante o envio de novo convite individual. A Emissora recomenda que os Titulares de CRI acessem a 

problemas operacionais e que os Titulares de CRI Credenciados se familiarizem previamente com a plataforma eletrônica para 
evitar problemas com a sua utilização no dia da Assembleia. A Emissora não se responsabiliza por problemas de conexão que os 
Titulares de CRI Credenciados venham a enfrentar e outras situações que não estejam sob o controle da Emissora (e.g., 
instabilidade na conexão do Titular de CRI com a internet ou incompatibilidade da plataforma eletrônica Microsoft Teams com o 
equipamento do Titular de CRI). Os Titulares de CRI poderão optar por exercer o seu direito de voto, sem a 
necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente instrução de voto à distância à Emissora, com cópia 
ao Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia. A Emissora 
disponibilizará modelo de documento a ser adotado para o envio da instrução de voto à distância em sua página na rede mundial 
de computadores (www.fortesec.com.br) e na página de rede mundial de computadores na CVM. A instrução de voto deverá (i) 
estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular de CRI ou por seu representante legal, de forma eletrônica, por meio de 

antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular de CRI ser pessoa jurídica, ser enviada acompanhada dos 
instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes. Os termos ora utilizados em 

dezembro de 2020. FORTE SECURITIZADORA S.A.

FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 - NIRE 35.300.512.944

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DAS 197ª, 198ª, 199ª, 200ª, 201ª, 202ª, 203ª E 204ª 

SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA FORTE SECURITIZADORA S.A.
A FORTE SECURITIZADORA S.A., companhia securitizadora, com sede na Rua Fidêncio Ramos, 213, cj. 41, Vila Olímpia, CEP 
04.551-010, na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 (“Securitizadora” ou “Emissora”), nos 
termos da Cláusula 12.2. do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 197ª, 198ª, 199ª, 200ª, 201ª, 202ª, 203ª e 204ª 

Termo de Securitização”, “Emissão” e “CRI”, 
CONVOCA os titulares dos CRI (“Titulares dos CRI”) para participarem de Assembleia Geral (“AGTCRI”), a ser 

de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma 
eletrônica Microsoft Teams

(“ link a ser encaminhado aos Titulares de CRI habilitados, sem prejuízo da 

”). Ordem do dia: (i) 
não da destituição da Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
mediante a eleição e imediata contratação da  (“

(ii) a concessão ou não de waiver

, 
Gramado Parks

Serra Verde Fundo de Investimento Imobiliário 

 (iii) 

rede mundial de computadores da Emissora (www.fortesec.com.br ) aos Titulares de 

A Assembleia será 
realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams

endereço eletrônico  
, preferencialmente até 2 (dois) dias antes da data de 

Microsoft Teams

e-mail e-mail  

Titulares de CRI Credenciados
e-mail 

e-mail

e-mail 
Fiduciário pelo e-mail  ou pelo telefone (11) 4118-4235 

plataforma eletrônica Microsoft Teams Os Titulares de CRI poderão optar 

São Paulo, 21 de dezembro de 2020. FORTE SECURITIZADORA S.A.

“TS-3 Morumbi Desenvolvimento Imobiliário Ltda.”
NIRE 35.220.668.263 - CNPJ nº 08.074.306/0001-02

Extrato do Instrumento Particular de 45ª Alteração do Contrato Social 
Pelo presente instrumento particular: 1. Tishman Speyer Brazil Master Fund, L.P., com escritório em Nova York/EUA, 
CNPJ nº 08.760.120/0001-07, representada por seus procuradores, José Alberto Torres Muniz Ventura, RG nº 15.923.815-
8 SSP/SP, CPF nº 166.318.948-08, e Haaillih Bittar, RG nº 27.664.205-3 SSP/SP, CPF nº 279.018.468-28, OAB nº 199.736, 
ambos brasileiros e residentes em São Paulo/SP, procuração registrada na JUCESP nº 399.330/20-3, em 24.09.2020, e 2. Tish-
man Speyer Brazil Investments, L.P., com escritório em Nova York/EUA, CNPJ nº 08.760.121/0001-43, representada por 
seus procuradores, José Alberto Torres Muniz Ventura e Haaillih Bittar, já qualifi cados, procuração registrada na JU-
CESP nº 399.331/20-7, em 24.09.2020; únicas sócias da TS-3 Morumbi Desenvolvimento Imobiliário Ltda., CNPJ nº 
08.074.306/0001-02, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP NIRE 35.220.668.263, em 16.05.2006, e 43ª e pe-
núltima alteração de seu Contrato Social de 18.08.2020 (“43ª Alteração”), registrada perante a JUCESP nº 434.562/20-8, em 
15.10.2020 e 44ª e última alteração de seu Contrato Social de 30.11.2020 (“44ª Alteração”), aguardando decurso de prazo 
de 90 dias para registro perante a JUCESP (“Sociedade”), têm entre si, justo e contratado, alterar o Contrato Social da Socie-
dade nos seguintes termos: 1. Decidem fazer constar que o capital da Sociedade reduzido por meio da 44ª Alteração Contra-
tual de 30.11.2020, aguardando decurso de prazo de 90 dias para registro perante a JUCESP, no valor de R$ 48.004.912,00, 
está totalmente integralizado em moeda corrente nacional. 2. Em conformidade com o inciso II do Artigo 1.082 do Código 
Civil Brasileiro, por julgarem o capital excessivo em relação ao seu objeto social, reduzir o capital em R$ 8.560.000,00, pas-
sando o mesmo de R$ 48.004.912,00 para R$ 39.444.912,00, com o cancelamento de 8.560.000 quotas do capital social da 
Sociedade, cada uma delas no valor nominal de R$ 1,00, de maneira proporcional entre as sócias, a saber: (a) são canceladas 
8.551.440 quotas da sócia Tishman Speyer Brazil Master Fund, L.P., no valor total de R$ 8.551.440,00, equivalente a 
99,90% das quotas ora canceladas; e (b) são canceladas 8.560 quotas da sócia Tishman Speyer Brazil Investments, 
L.P., no valor total de R$ 8.560,00, equivalente a 0,10% das quotas ora canceladas. 2.1. A título de restituição do valor cor-
respondente à redução do capital social, as sócias decidem, sem quaisquer restrições, pagar às sócias o valor de R$ 1,00 por 
quota cancelada, totalizando o montante de R$ 8.560.000,00, nas proporções e valores mencionados. 2.2. As restituições ora 
avençadas deverão ser pagas até 31.12.2021, mediante remessa(s) de recursos para cada uma das sócias Tishman Speyer 
Brazil Master Fund, L.P. e Tishman Speyer Brazil Investments, L.P. 2.3. Ficam autorizados os Diretores a tomarem 
todas as medidas necessárias à efetivação da redução de capital aqui deliberada. 3. Alterar a Cláusula 5 do Contrato Social: 
“Cláusula 5: O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 39.444.912,00, di-
vidido em 39.444.912 quotas, com valor nominal unitário de R$ 1,00 cada, distribuídas entre as sócias da seguinte forma: 
Sócia - Quotas - Valor - R$ - %: Tishman Speyer Brazil Master Fund, L.P. Nova York/EUA, CNPJ nº 08.760.120/0001-07: 
39.405.467, R$ 39.405.467,00, 99,9; Tishman Speyer Brazil Investments, L.P. Nova York/EUA, CNPJ nº 08.760.121/0001-
43: 39.445, R$ 39.445,00, 0,1; Total: 39.444.912, R$ 39.444.912,00, 100. § Único - A responsabilidade de cada uma das 
sócias é limitada ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital.” 4. Exceto 
conforme indicado no item 4 acima, todas as demais cláusulas, termos e condições do Contrato Social permanecem inaltera-
das, válidas e efi cazes. São Paulo, 17.12.2020. Tishman Speyer Brazil Master Fund, L.P., e Tishman Speyer Brazil 
Investments, L.P., ambas por p.p. José Alberto Torres Muniz Ventura e Haaillih Bittar.

MOBILIDADE PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A. 
CNPJ 29.206.359/0001-00 - NIRE 35.300.511.026 - Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 22.10.2020

1. Data, Hora e Local: 22.10.2020, às 08h00, na sede da Mobilidade Participações e Concessões S.A. (“Companhia”), 
na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 3, Vila Olímpia, 04551-065, São Paulo/SP. 2. Presença: Foram 
cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404/76 (“LSA”), constatando-se a presença das acionis-
tas representando a totalidade do capital social, conforme se verifi ca das assinaturas constantes e apostas no “Livro Re-
gistro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação e Publicações Prévias: (i) os avisos de que tratam os artigos 124 
da LSA foram dispensados pelo comparecimento da acionista detentora da totalidade do capital social, conforme permi-
tido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA; (ii) os avisos aos acionistas, previstos no artigo 133 da LSA, foram publica-
dos nos dias 14, 15 e 16.10.2020, no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, páginas 5, 22 e 26, e no Jornal O Dia SP, pági-
nas 7, 6 e 4; e (iii) o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Lí-
quido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, e as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, referentes ao exercí-
cio social encerrado em 31.12.2019, foram dispensados de publicação conforme permitido pelo artigo 294 da LSA. 4. 
Mesa: Presidente: Marco Antonio Souza Cauduro e Secretário: Marcio Yassuhiro Iha. 5. Leitura dos Documentos: Dis-
pensada a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da LSA, bem como do Relatório dos Auditores Independentes, 
por serem do conhecimento geral. 6. Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar 
as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício fi ndo em 31.12.2019; (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados 
do exercício social encerrado em 31.12.2019; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; (iv) 
fi xar a verba global para a remuneração dos administradores, nos termos do artigo 152 da LSA; e (v) deliberar sobre a 
instalação do Conselho Fiscal. 7. Deliberações: As acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e 
discussões, deliberaram: 7.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 
1º, da LSA; 7.2. Aprovar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, 
a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio, a Demonstração dos Fluxos de 
Caixa, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exer-
cício social encerrado em 31.12.2019, cujas publicações foram dispensadas conforme o item “Convocação e Publicações 
Prévias” acima, já devidamente auditados pela KPMG Auditores Independentes, conforme Relatório datado de 
13.10.2020; 7.3. Considerando que foi apurado prejuízo no exercício social encerrado em 31.12.2019, a deliberação so-
bre a destinação dos resultados fi cou prejudicada, não havendo qualquer distribuição; 7.4. Diante do término do manda-
to dos membros do Conselho de Administração e do pedido de renúncia formulado pelo Sr. Eduardo de Toledo, como 
membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 
07/10/2020, aprovar a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, os Senhores: (1) 
Marco Antonio Souza Cauduro, brasileiro, casado, economista, RG nº. 22638757-4 SSP/SP e CPF/MF nº. 272.647.628-
74; (2) Waldo Edwin Pérez Leskovar, norte americano, casado sob o regime de comunhão universal de bens, enge-
nheiro elétrico, RNE W616562-V, CPF/MF nº. 170.070.048-06; e (3) Marcio Yassuhiro Iha, brasileiro, engenheiro, casa-
do sob o regime de comunhão parcial de bens, RG nº. 17.384.717-1 SSP/SP, CPF/MF nº. 153.066.718-61, todos com ende-
reço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5° Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP. Os membros do Conselho 
de Administração ora eleitos, com mandato de 02 anos, que se encerrará na data da realização da Assembleia Geral Or-
dinária em 2022, permanecerão em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, a serem eleitos na referida As-
sembleia. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram terem conhecimento do artigo 147 da LSA e 
alterações posteriores e, consequentemente, não estarem incursos em quaisquer dos crimes previstos em Lei que os im-
peçam de exercer atividades mercantis, conforme Termos de Posse, Declarações de Desimpedimento e de Renúncia à Re-
muneração arquivados na sede da Companhia. 7.5. Aprovar a reeleição do Sr. Marco Antonio Souza Cauduro, para 
ocupar a função de Presidente do Conselho de Administração da Companhia. 7.6. Aprovar a verba global e anual para re-
muneração dos membros da Administração da Companhia no valor de até R$ 1.000.000,00, incluindo honorários, even-
tuais gratifi cações, seguridade social e benefícios que sejam atribuídos aos administradores em razão da cessação do 
exercício do cargo de administrador, sendo certo que o montante aqui proposto inclui os valores referentes aos encargos 
sociais e de FGTS que forem devidos, fi cando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fi xação do montan-
te individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme ar-
tigo 152 da LSA. Para o exercício social de 2020, a verba global e anual ora aprovada será destinada exclusivamente à Di-
retoria da Companhia; e 7.7. Aprovar a dispensa de instalação do Conselho Fiscal da Companhia, conforme facultado pelo 
artigo 161 da LSA e pelo artigo 28 do Estatuto Social. 8. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia, 
da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão des-
ta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001. São Paulo/SP, 22.10.2020. Assinaturas: Marco Antonio Souza Cau-
duro, Presidente da Mesa e, Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Acionistas: (1) Companhia de Participações em Con-
cessões, Sr. Marcio Yassuhiro Iha; e (2) CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, Sr. 
Marcio Yassuhiro Iha. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Assembleias 
Gerais nº. 02, às folhas 25 a 27. Marco Antonio Souza Cauduro - Presidente da Mesa - Assinado com certifi cado digital ICP 
Brasil; Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil. JUCESP nº 528.954/20-9 em 
09.12.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

GRI Koleta - Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A.
CNPJ/MF nº 04.517.241/0002-44 - NIRE 3530053865-0 

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 27.10.2020
Data, Hora, Local: 27.10.2020, às 12h00, na sede social, Avenida Gonçalo Madeira, 300/400, Jaguaré, São Paulo/SP. 
Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Maria Amélia Paula Cesar Lo-
pes, Secretária: Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos. Deliberação Aprovada: Contratação da operação fi -
nanceira perante ao Banco Volkswagen, no prazo de até 62 meses e valor de até R$ 1.100.000,00, podendo ser reno-
vada ou prorrogada, sempre que necessário por igual ou diferente período e valor, restando a Diretoria da Companhia 
autorizada a tomar as providências necessárias ao integral cumprimento da presente deliberação. Encerramento: 
Nada mais. São Paulo, 27.10.2020. Mesa: Maria Amelia Paula Cesar Lopes - Presidente; Célia Maria Bucchia-
neri Francini Vasconcellos - Secretária. Acionistas: Solví Participações S.A. - Patrícia Bicudo Barbosa - Célia 
Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos; Essencis Soluções Ambientais S.A. - Ciro Cambi Gouveia - Eduardo Az-
zari. JUCESP nº 529.270/20-1 em 09.12.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Sonoma Consultoria, Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ nº 12.931.850/0001-92  –  NIRE 35 2 24904867

Ata da Reunião de Sócios Quotista
Data, Hora e Local: Em 01/12/2020, às 09:00 horas, na sede da sociedade, na Cidade de São Paulo. Composição da Mesa:
Presidente: Francisca Izabel Pereira da Silva Teixeira. Secretário: João Antonio Teixeira Madureira de Pinho. Presentes:
A totalidade dos sócios. Ordem do Dia: Deliberar sobre a alteração do objeto social e redução do capital da sociedade.
Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 1. O objeto social da sociedade passa a ser exclusivamente a atividade de compra,
venda e locação de imóveis próprios, excetuando-se as atividades de intermediação imobiliária sujeitas a regulamentação
e registo em Órgão de Classe. 2. Reduzir o capital social por considerarem excessivo ao novo objeto social da sociedade, de
R$ 10.795.825,00 para R$ 953.425,00, sendo a redução de R$ 9.842.400,00 e cancelamento de 9.842.400 quotas a eles per-
tencentes, da seguinte forma: Demosthenes Madureira de Pinho Neto, redução de R$ 8.589.685,00, com cancelamento de
8.589.685 quotas; Francisca Izabel Pereira da Silva Teixeira, redução de R$ 1.112.257,00, com cancelamento de 1.112.257
quotas; João Antonio Teixeira Madureira de Pinho, redução de R$ 70.229,00, com cancelamento de 70.229 quotas e Carolina
Teixeira Madureira de Pinho, redução de R$ 70.229,00, com cancelamento de 70.229 quotas. Como pagamento das participa-
ções no capital social que ora é reduzido, para restituição aos sócios quotistas, a Sociedade entrega neste ato 600.000 ações
preferenciais nominativas de emissão do Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB4), pelo seu valor contábil unitário de R$ 16,404 e
total de R$ 9.842.400,00, assim distribuídas: o sócio Demosthenes Madureira de Pinho Neto recebe 523.634 ações no valor
total de R$ 8.589.685,00; a sócia Francisca Izabel Pereira da Silva Teixeira recebe 67.804 no valor de R$ 1.112.257,00;
o sócio João Antonio Teixeira Madureira de Pinho recebe 4.281 ações no valor total de R$ 70.229,00; e a sócia Carolina
Teixeira Madureira de Pinho recebe 4.281 ações no valor total de R$ 70.229,00. 2. Alterar a cláusula 2ª e o “caput  ” da cláu-
sula 4ª do contrato social. 3. Consolidar o contrato social já com as alterações ora aprovadas. (aa) Francisca Izabel Pereira
da Silva Teixeira - Presidente; João Antonio Teixeira Madureira de Pinho - Secretário.
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24ª VARA CÍVEL DA CAPITAL-SP  FORO CENTRAL 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015309-40.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
24ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, forma da Lei, etc.. FAZ 

SABER a(o) TACV - CABO VERDE AIRLINES, CNPJ 07.469.035/0001-13, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de MARIANA REIS FARINELLI, alegando em síntese: Ter adquirido uma 
passagem aérea da empresa ré, sendo que o horário do seu voo foi adiantado sem prévio aviso, alegou a ré não poder 
realoca-la em outro voo no dia seguinte, pois estavam todos lotados. Ocorre que a autora para não perder seus 
compromissos efetuou a compra de outra passagem junto a ré TAP. Requer o recebimento da quantia de R$ 7.202,30, a 
título de indenização por danos matérias. 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 úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de novembro de 2020. 
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Já campeão, Granado pode terminar
invicto no Superbike 2020
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Felipe Bardi é destaque dos 100 m do
Campeonato Brasileiro Caixa Sub-23

O velocista Felipe Bardi dos
Santos (SESI-SP), líder do
Ranking Sul-Americano de
2020 nos 100 m, com 10.11
(0.1), será uma das atrações do
Campeonato Brasileiro Caixa
Sub-23 de Atletismo, que será
realizado na quinta (17) e sex-
ta-feira (18), no Estádio do Cen-
tro Nacional de Desenvolvimen-
to de Atletismo (CNDA), em
Bragança Paulista.

Aos 22 anos, completados
no dia 8 de outubro, ele vive um
grande momento na carreira.
Afinal, no Troféu Brasil Caixa
de Atletismo, encerrado do-
mingo em São Paulo, ele con-
seguiu os recordes pessoais
nos 100 e nos 200 m. Nos 100
m, conquistou a medalha de
prata, sendo superado por Pau-
lo André Oliveira, o tetracam-
peão do torneio, conseguindo
10.11 nas semifinais. Nos 200
m, terminou em quarto lugar,
com 20.56 (1.2).

Felipe Bardi, em um ano tão
complicado por causa da pande-
mia, comemora o fato de ter
quatro marcas entre as 10 pri-
meiras no Ranking da América

do Sul. O atletismo entrou mui-
to cedo em sua vida. Aos 8 anos,
ele venceu uma prova de 60 m,
representando a Escola Profes-
sor Florestan Fernandes, em
Americana. Foi encaminhado
por uma professora para o Clu-
be Atletismo Americana, onde
passou a treinar com Márcio da
Costa Filho, ex-lançador de dis-
co da cidade.

Desde que foi estudar no
SESI e passou a defender o clu-
be, orientado por Darci Ferrei-
ra, acumulou diversas conquis-
tas. Ganhou ouro na Gymnasía-
se da China, em 2015, bronze no
Troféu Brasil Caixa de 2017 nos
100 m e bronze na mesma pro-
va no Campeonato Pan-Ameri-
cano Sub-20 de Trujillo, no
Peru, também em 2017, entre
muitas outras medalhas.

Darci inscreveu Felipe nos
100 m e no 4x100 m. O SESI-
SP terá outros dois finalistas do
Troféu Brasil na competição:
Lucas Vilar, medalha de bronze
nos 200 m nos Jogos Olímpicos
da Juventude de Buenos Aires-
2018, e Erik Felipe Cardoso.

Sem a presença de público,

o Brasileiro Sub-23 será aberto
às 8 horas de quinta-feira, com
a disputa da final feminina dos
10.000 m. A última prova será
dos 800 m do heptatlo, marcada
para as 17:30 de sexta-feira.

A competição recebeu a ins-
crição de 460 atletas, represen-
tando 92 clubes de 19 Estados
e do Distrito Federal. Por causa
dos protocolos sanitários, cria-
dos em função da pandemia da
COVID-19, serão vários proto-
colos de saúde durante o tor-
neio, como o uso obrigatório de

máscaras, a disponibilização de
álcool em gel, e o distanciamen-
to na câmara de chamada, no
pódio e nos alambrados em vol-
ta da pista reservados para os
treinadores.

O último Brasileiro Sub-23
foi disputado em abril de 2018
no estádio da Sogipa, em Porto
Alegre, com vitória do Pinhei-
ros, que somou 225 pontos na
classificação geral. A Orcampi
ficou em segundo lugar, com
151, seguida da FECAM, com
132 pontos.
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(11) 99653-7522

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.

Nelson Piquet voltará ao
esporte a motor brasileiro em
2021. Em parceria com os em-
presários Flávia Gulin e Edson
Reis, o tricampeão mundial de
F-1 firmou uma parceria para
formar a equipe MX Piquet
Sports, escuderia com sede em
São Paulo que vai preparar dois
carros na próxima temporada
da Stock Car. A equipe será co-
mandada pelo engenheiro Car-
los Chiarelli. Os pilotos con-
firmados são Nelson Piquet Jr,
com o carro #33, e Sergio Ji-
menez, que correrá com patro-
cínio da Maxon Oil no Stock
Car #73.

“A Stock Car se reinventou
depois de 40 temporadas e o
ano de 2021 promete muito”,
disse Nelson Piquet. “Já fui
patrocinador da categoria por
meio da Autotrac, já patrocina-
mos carros na categoria e fre-
quentei o evento por dois anos
quando o Pedro Piquet estava
na F-3 Brasil. Quando o Nelsi-
nho e o Jimenez apresentaram
o conceito da equipe MX Pi-
quet Sports, apoiei imediata-
mente. Eles são grandes pilo-
tos e vamos fazer aquilo que
sabemos de melhor para colo-
car os dois em condições de
disputar vitórias na Stock Car”,
comentou o tricampeão mun-
dial de F-1.

“O automobilismo está no
nosso DNA, e estar na princi-
pal categoria do Brasil parecia
um sonho distante”, lembra Fla-
via Gullin, diretora da Maxon
Oil. “Viemos desde 2019 tra-
balhando nesse projeto e tudo
se alinhou para iniciar 2021
com ele concretizado. Já esta-
mos presentes com excelentes
pilotos nas categorias de base
e agora vamos estrear na Stock
Car com dois pilotos de ponta
extraordinários, para marcar
esse ano tão esperado”, com-
pleta a executiva.

“O time TOYOTA GAZOO
Racing está muito contente em
continuar com o piloto Nelsi-
nho Piquet Jr fazendo parte de
nosso time em busca de novas
vitórias na temporada 2021. E
gostaríamos de dar as boas-vin-
das ao piloto Sérgio Jimenez,
que irá agregar ao time e à nos-

Nasce a MX Piquet Sports
para a temporada 2021

da Stock Car

Nelsinho e Jimenez: nova equipe estreará em 2021
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sa marca”, finaliza Soares.
Campeões mundiais – Ser-

gio Jimenez e Nelsinho Piquet
têm campeonatos mundiais de
carros elétricos no currículo.
Nelsinho na primeira edição da
FIA Formula E e Jimenez no
Jaguar iPace eTrophy. O envol-
vimento da Maxon Oil no au-
tomobilismo brasileiro teve
início justamente com Jime-
nez, em 2018, no Jaguar iPace
eTrophy, além do Porsche En-
durance Series. A marca tam-
bém apoiou Edson Reis no Tu-
rismo Nacional e na Copa
HB20.

A Piquet Sports foi a equi-
pe criada por Piquet para pro-
mover a transição de Nelsinho
do kart para os monopostos,
no início dos anos 2000. De-
pois de um projeto bem-suce-
dido no Brasil, a organização
preparou carros na F-3 Britâ-
nica e GP2, disputando o títu-
lo da atual F-2 contra Lewis
Hamilton até a corrida final. A
equipe encerrou as operações
na Europa em 2010, mas segue
ativa no kartismo, especial-
mente nos Estados Unidos.

“Conheço o Nelson e o
Nelsinho há décadas, desde
meu início no kart”, lembra Ji-
menez. “Sempre que entraram
em alguma corrida com a mar-
ca Piquet Sports, foram prota-
gonistas – até mesmo na GP2.
Já tive a experiência de parti-
cipar do desenvolvimento de
uma equipe desde o lançamen-
to na Stock Car e eles acaba-
ram depois sendo campeões.
Estou extremamente motivado
em retornar à Stock Car para a
temporada completa em 2021,
correndo na MX Piquet Sports.
Tenho que agradecer o supor-
te da Maxon Oil, marca aliada
de primeira hora nesse proje-
to. Espero retribuir sua confi-
ança na pista”

“Estou muito motivado
com esse novo projeto. Tive-
mos grandes conquistas com a
Piquet Sports no passado e sei
que estaremos fortes para dis-
putar o campeonato 2021”, res-
salta Nelsinho. “A Stock Car é
uma grande categoria, que me
recebeu de braços abertos”,
completa Nelsinho Piquet.

Etapa que encerra a temporada será disputada neste domingo no Autódromo de Goiânia

Com o quarto título consecu-
tivo conquistado na etapa anteri-
or, Eric Granado entra na pista no
próximo domingo (20) com o
objetivo de voltar ao pódio no
Superbike Brasil. Sempre caute-
loso ao falar em resultados, o
jovem piloto da equipe Honda
Racing retorna ao Autódromo
Internacional de Goiânia, onde
já registrou uma vitória em
2020. Até o momento, Grana-
do venceu todas as etapas que
disputou na categoria na atual
temporada. O encontro deste
domingo corresponde à última
etapa do Superbike, que tem Gra-
nado no primeiro lugar da tabe-
la, com 156 pontos, seguido por
Pedro Sampaio (126).

“Goiânia é uma pista que eu
gosto bastante e acho que é um
excelente circuito para encerrar

este ano, tanto pelo traçado quan-
to pela paixão dos goianos pela
velocidade. Sempre que compe-
timos lá, a gente sente muito esse
carinho. Então vai ser muito ba-
cana voltar a correr em Goiânia”,
diz Granado.

“Já sabemos que teremos dias
muito quentes e isso vai colocar
um elemento a mais na disputa
pelo pódio nessa última prova.
Acho que vai ser um elemento
complicador para todos. Não en-
tro na pista pensando em vitória,
mas em fazer o melhor que pu-
der. Se vencer , ótimo. Se não
conseguir , terei dado à equipe
Honda o meu melhor desempe-
nho. É isso o que esperam de
mim e é isso o que todos no time
merecem que eu faça. É minha
forma de dizer obrigado a eles
pelo excelente trabalho que fize-

ram em 2020”, finaliza Granado.
Das sete provas disputadas

pelo Superbike em 2020, Eric
não disputou uma, por coincidir
com a etapa do Campeonato
Mundial de Superbike disputada

por ele a convite da Honda do
Brasil. Nesta sexta-feira a versão
brasileira da categoria realiza três
sessões de treinos, com a pri-
meira marcada para as 10h05 e a
final se encerrando às 16h. A de-

finição do pole position aconte-
ce a partir das 15h55 do sábado.
E a corrida terá largada às 13h20
com transmissão ao vivo pela
RedeTV, além do canal Superbi-
ke Brasil no YouTube.

Retrospecto – Eric Granado
conquistou na etapa anterior do
Superbike Brasil, disputada no
Autódromo Potenza, em Lima
Duarte (MG), o 13º título de sua
carreira. No total, o principal
nome da motovelocidade no Bra-
sil soma oito campeonatos no

País (seis de nível nacional) e
cinco internacionais, como o
Europeu de Moto2, conquistado
em 2017. Desde 2015, quando
foi campeão do Brasileiro de Mo-
tovelocidade 600cc, Eric fatura
títulos em todas as temporadas.  

Eric Granado disputa o Cam-
peonato Brasileiro de Superbi-
ke com patrocínio de Oakley,
Euro Capital (Grupo Venzo Bra-
sil), Shark, CrossFox e Thinkers,
além do apoio de Alpinestars,
Orbea, Marazul, Edge e Frota.
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Osasco São Cristóvão Saúde encara o
São Caetano, fora de casa, neste sábado

Embalado após derrubar o
último invicto da Superliga 20/
21 (vitória sobre o Dentil Praia
Clube por 3 sets a 2, em Uber-
lândia), Osasco São Cristóvão
Saúde volta a jogar fora de casa
nesta sábado (19). A equipe co-
mandada pelo técnico Luizo-
mar se desloca até o Grande
ABC paulista para enfrentar o
São Caetano em partida válida
pela décima e penúltima roda-

da do primeiro turno. O jogo
começa às 19h e terá transmis-
são do Sportv 2.

O jogo coloca frente à fren-
te um time que luta pela lide-
rança contra o lanterna na Su-
perliga. Vice-líder e empatado
em número de pontos com o
Itambé Minas (24), o time de
Osasco tem oito vitórias em
nove rodadas. São Caetano, por
outro lado ainda não somou

nenhum ponto ou resultado po-
sitivo até agora. “Sabemos da
luta do São Caetano, que conta
com um elenco jovem, e vamos
encarar a partida com muita se-
riedade, buscando jogar o nos-
so melhor, como sempre. Essa
é a melhor forma de mostrar
respeito ao oponente”, afirma
Luizomar.

O treinador reconhece a boa
campanha osasquence, lem-
brando ser fruto do trabalho ini-
ciado no estadual. “Temos mos-
trado, desde a conquista do tí-
tulo paulista, que esse grupo en-
tendeu nossa proposta tática e
tem sido muito disciplinado
nesse quesito. Dentro de qua-
dra, tem mostrado que joga e
vence como um time, apresen-
tando muito volume e dedica-
ção na execução de todos os
fundamentos técnicos, do sa-
que ao ataque, da recepção ao
sistema defensivo”, explica
Luizomar.

A eficiência na relação blo-
queio defesa tem sido um dos
pontos fortes do time de Osas-
co. Prova disso é que a central

Mayany l idera as estatísticas
nesse fundamento. Ela está
em primeiro lugar em pontos
marcados (43) e acertos por
set (média de 1,3). Tandara -
que não jogou contra o Praia
e está em quarentena por con-
ta  da  Covid-19 -  aparece
como segunda maior pontua-
dora da temporada, com 122
acertos. Já Camila Brait é vice-
líder na recepção. A líbero
osasquense tem 78% de apro-
veitamento no passe.

Osasco 2020/21 - Em qua-
dra, Luizomar conta com a po-
tência ofensiva de Tandara e
Tainara; a eficiência nos blo-
queios das centrais  Bia e
Mayany, a regularidade no fun-
do de quadra de Jaque e Cami-
la Brait e a habilidade de Ro-
berta na armação das jogadas.
Completam o grupo do Osas-
co São Cristóvão Saúde as
ponteiras Gabi Cândido, So-
naly e Ana Medina; a centrais
Camila Paracatu e Karyna Ma-
lachias; as levantadoras Naia-
ne e Amanda, a líbero Kika e a
oposta Karine Schossler.
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Roberta arma o jogo
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Fiat Strada é o Carro
Abiauto 2020

A Associação Brasileira da Imprensa
Automotiva divulgou o resultado do 22º Prê-
mio Imprensa Automotiva, que contemplou
os melhores carros e motos comercializa-
dos no mercado brasileiro, depois que os jor-
nalistas da Abiauto testaram cada um dos
veículos finalistas. Os grandes vencedores
foram o Fiat Strada e a Honda CB 650R
Neo Sports Café, enquanto Antonio Filosa
(FCA) foi eleito o Executivo Automotivo do
Ano.

As categorias contempladas pelo Prê-
mio Imprensa Automotiva 2020 foram Car-
ro nacional até 1.2 litro; Carro nacional de
1.2 a 1.6 litro; Carro nacional acima de 1.6

litro; Picapes; Carro Importado; SUV/Cros-
sover Importado; SUV/Crossover Nacional;
Carro Abiauto – Troféu José Roberto Nas-
ser; Moto Abiauto – Troféu José Roberto
Nasser e Executivo Automotivo de 2020.

Confira a lista dos veículos vencedores,
onde o nosso Editor Executivo João Alberto
Otazú foi um dos sete jornalistas que vota-
ram tanto na categoria Carros quanto na de
Motos, entre o corpo de 42 jurados de todo o
Brasil da 22ª edição do Prêmio Imprensa
Automotiva, com a consultoria do Editor An-
gelo ‘Guto’ Oliveira, responsável pelos tes-
tes de motocicletas.
CARRO NACIONAL ATÉ 1,2 LITRO

Chevrolet Onix
CARRO NACIONAL DE 1,2 A 1,6 LI-
TRO
Chery Arrizo 6
CARRO NACIONAL ACIMA DE 1,6
LITRO
Toyota Corolla
PICAPES
Fiat Strada
CARRO IMPORTADO
Ford Mustang
SUV/CROSSOVER NACIONAL
Volkswagen Nivus
SUV/CROSSOVER IMPORTAD0
Ford Territory

MELHOR CARRO 100% ELÉTRICO
Audi e-tron
EXECUTIVO AUTOMOTIVO DO ANO
Antonio Filosa – Presidente da FCA
PRÊMIO JOSÉ ROBERTO NASSER –
Moto Abiauto 2020
Honda CB 650R Neo Sports Café
PRÊMIO JOSÉ ROBERTO NASSER –
Carro Abiauto 2020
Fiat Strada

A Associação Brasileira da Impren-
sa Automotiva (Abiauto) é uma associa-
ção sem fins lucrativos, composta por jor-
nalistas dos meios de comunicação mais
importantes do Brasil, englobando rádio,

TV, jornal, internet e revistas do meio
automotivo. O grande diferencial em
relação a outras premiações similares
realizadas no Brasil, é que no Prêmio
Imprensa Automotiva não há o interes-
se  econômico,  e  os  jornal is tas  da
Abiauto elegem veículos em poucas
categorias, evitando a farta distribui-
ção de prêmios para que todas as mon-
tadoras sejam contempladas, transmitin-
do assim maior transparência e confiabi-
lidade ao consumidor final.

O 22º Prêmio Imprensa Automotiva
teve o apoio de Audi, Caoa, Caoa Chery,
Fiat, Ford, Honda, Jeep e Renault.

Importados

Chega a nova Ram 1500 Rebel

Motos

A aguardada nova Ram 1500 Rebel vem
para trazer uma série de exclusividades e re-
forçar a sua referência mundial em picapes.
Primeira premium muscle truck do Brasil, ela
tem um motor HEMI V8 de 5,7 litros, que pro-
duz 400 cv de potência e 56,7 kgfm de torque,
que fazem a 1500 Rebel acelerar de 0 a 100
km/h em apenas 6,4 segundos. Performance
que impressiona para uma picape full size com
quase 6 metros de comprimento e que passa
das 2,5 toneladas de peso.

Produzida nos Estados Unidos e com as
entregas iniciais a partir de abril, a Nova Ram
1500 Rebel teve a pré-venda das 100 unida-
des iniciais esgotadas. O preço total é de R$
419.990. Esse primeiro lote virá com o pacote
opcional Level II, que inclui: som Harman
Kardon de 900 watts e 19 alto-falantes, head-
up display, retrovisor interno digital, tampa tra-
seira multifuncional (abre para baixo ou late-
ralmente) e acabamento escuro no emblema
dianteiro, área central do para-choque e ro-
das. Posteriormente, a picape poderá ser com-
prada a partir de R$ 399.990, sem os itens
extras.

A carroceria tem cinco opções de cor:
Branco Bright, Cinza Maximum Steel, Prata
Billet, Preto Diamond e Vermelho Flame, sem-
pre com a parte inferior das portas e para-
lamas traseiro pintada de preto. Por dentro, o
revestimento tem duas opções: preto com cos-
turas brancas e detalhes imitando aço escova-
do no volante, painel e console central ou pre-
to com costuras brancas e vermelhas e deta-
lhes vermelhos

Entre as exclusividades estão o sistema

de áudio premium Harman Kardon de 900
watts de potência, com 19 alto-falantes, um
subwoofer e sistema ativo de cancelamento
de ruídos. Também é primazia na categoria o
head-up display, que projeta informações como
velocidade, chamadas recebidas e coordena-
das da rota no para-brisa à escolha do moto-
rista, mantendo-o com os olhos no caminho
por mais tempo. Outro ineditismo é o retrovi-
sor interno digital com uma tela de LCD que,
ao ser acionada, apresenta a imagem em tem-
po real de uma câmera voltada para trás. Es-
ses três itens fazem parte do único pacote op-
cional Level II, que inclui ainda a inovadora
tampa da caçamba multifuncional.

Nenhuma outra picape no mercado (além
da Ram 2500) tem uma central multimídia tão
capaz como a Uconnect 4C 12 NAV. Coloca-
da verticalmente no painel, a tela é a maior da
categoria, com 12 polegadas, podendo ser di-
vidida para mostrar ao mesmo tempo duas das
muitas funções disponíveis. Como navegação
GPS embutida, câmera 360°, comandos do ar-
condicionado digital dualzone, música em exe-
cução, entre outras. O sistema é compatível
com Android Auto e Apple CarPlay.

A lista de itens tecnológicos é longa e in-
clui ainda: conjuntos óticos dianteiro (faróis
principais e de neblina) e traseiro (lanternas)
de LED, carregamento de smartphone por in-
dução, freio de estacionamento elétrico (tam-
bém inédito em picapes no país), comutação
automática de farol alto e baixo, sensores de
chuva e crepuscular, chave presencial com
partida remota, tela colorida e configurável de
TFT de 7" no quadro de instrumentos, somen-

te para citar alguns deles.
Força lendária
Na Ram 1500 Rebel, o propulsor de 5,7

litros combina o poderio de seus 400 cv de
potência e 56,7 kgfm de torque – em faixa de
potência ampla, suave e linear que evita a he-
sitação e os picos dos motores turboalimenta-
dos – com tecnologias para aumentar o de-
sempenho e a economia de combustível.

Com a desativação de cilindros (MDS), a
central do motor corta a alimentação de com-
bustível, as faíscas das velas e fecha as válvu-
las de admissão e escape em quatro dos oito
cilindros durante acelerações leves, como em
velocidade de cruzeiro na estrada, quando a
potência total não é necessária O motor pode
trabalhar até 40% do tempo com metade dos
cilindros desativados. Outro sistema inteligen-
te é o da grade dianteira com aletas ativas que
se mantém fechadas sempre que possível, aju-
dando no aquecimento rápido na partida e re-
duzindo o arrasto aerodinâmico em movimen-
to. Elas só abrem, automaticamente, quando
isso se torna absolutamente necessário para
otimizar o arrefecimento.

A sincronização do eixo de comando va-
riável ajuda a maximizar a economia de com-
bustível, reduzindo o trabalho de bombeamen-
to do motor por meio de um fechamento re-
tardado da válvula de admissão, o que au-
menta o processo de expansão da combus-
tão.

O HEMI ainda se beneficia de um novo
ventilador de arrefecimento elétrico de 850
watts usando a modulação por largura de pul-
so para adaptar o consumo de energia do ven-
tilador à demanda de resfriamento. A elimina-
ção do ventilador tradicional à frente do motor
ajuda a melhorar a economia de combustível
ao reduzir perdas parasitas e o ruído do venti-
lador. Falando em questões sonoras, desta vez
positivas, impossível não destacar o prazer de
ouvir o rugido desse V8 de 5,7 litros em qual-
quer situação.

A Ram 1500 está equipada com o câmbio
automático de oito marchas TorqueFlite total-
mente eletrônico que, com ampla variedade
de relações de transmissão, mantém a rota-
ção do motor na faixa certa para a tarefa –
seja em um dia inteiro de condução off-road
ou em uma rodovia. As mudanças são feitas
pelo exclusivo seletor rotativo no painel, que
libera espaço na parte frontal da cabine.

Conhecida pelo código 8HP75, a trans-
missão usa uma nova geração de controlado-
res que processam dados mais rapidamente.
São mais de 40 mapas individuais para otimi-
zar as trocas de marchas e proporcionar mais
economia de combustível, desempenho e diri-
gibilidade.

A Nova Ram 1500 emprega um sistema
de gerenciamento térmico que se conecta ao
líquido refrigerante do motor aquecido para

acelerar o aquecimento do fluido da transmis-
são e do óleo do motor, para maximizar os
benefícios de economia de combustível, man-
tendo a melhor densidade e temperatura des-
ses líquidos. O sistema ainda tem função de
resfriamento sob condições de alta carga ou
alta temperatura ambiente para garantir que a
temperatura do fluido da transmissão fique
sempre controlada. O diferencial também tem
um gerenciamento que garante a melhor tem-
peratura de operação.

Sistema 4x4 robusto e moderno
Do tipo part-time, a caixa de transferên-

cia BorgWarner 48-12 tem os modos 4x4 High
e 4x4 Low (reduzida). O motorista comanda
tudo eletronicamente, por meio dos botões ao
lado do seletor rotativo do câmbio, no painel
de instrumentos. Todo o sistema de tração se
caracteriza pela robustez, se traduzindo na
capacidade off-road da Ram 1500 Rebel e no
poder de rebocar 5.062 kg, a segunda maior
capacidade do Brasil, atrás só da Ram 2500
(7.861 kg).

Desenvolvido para aumentar o desempe-
nho, durabilidade e eficiência, o eixo traseiro
da Rebel tem relação de transmissão final de
3,920, a mais curta disponível na linha da 1500.
E o diferencial dispõe de bloqueio eletrônico,
dando ao motorista a possibilidade de travá-lo
quando necessário. Tudo para proporcionar o
máximo de tração ao veículo. Aliado ao câm-
bio de oito marchas, a relação final é sempre a
ideal para cidade, estrada e até no off-road.

Segurança a toda prova
Além de itens como 6 airbags (frontais,

laterais e de cortina), assistente de partida em
rampa, controles de tração e estabilidade e de
mitigação de rolagem da carroceria e freios
a disco nas quatro rodas com ABS e EBD,
a Nova Ram 1500 Rebel entrega um con-
junto de equipamentos de segurança muito
amplo.

Ela é a única picape do mercado com
sistema semiautônomo de estacionamento
paralelo e perpendicular (Park Assist), que
inclui sensores de estacionamento diantei-
ros e traseiros. A 1500 conta ainda com
controle adaptativo de velocidade (ACC)
com frenagem automática de emergência
e detecção de pedestres, assistente de per-
manência na faixa de rodagem (Lane De-
parture Warning Plus), graças ao uso de as-
sistência elétrica na direção, e controle de os-
cilação de reboque (TSC).

Importante ressaltar que a Nova Ram
1500 foi a primeira picape full size a conquis-
tar o selo Top Safety Pick +, de acordo com
as diretrizes atuais do Insurance Institute for
Highway Safety (IIHS). Essa classificação é
a mais alta concedida pela entidade norte-
americana, que realiza seis testes de impac-
tos. A resistência a colisões da 1500 se deve
ao sistema patenteado da FCA Splayed Front

Frame Rails. Nele, os trilhos do chassi diantei-
ro são estendidos para gerenciar melhor a
energia de impacto em certos tipos de coli-
sões frontais.

Cabine tão luxuosa quanto espaçosa
O que os ocupantes da Nova Ram 1500

Rebel têm de espaço interno eles encontram
de luxo e sofisticação. Não à toa, a cabine da
1500 foi eleita uma das melhores dos EUA
logo após o lançamento desta nova geração,
ao lado de modelos de vários segmentos.

Um dos destaques se encontra olhando
para cima: o enorme teto solar panorâmico,
único na categoria. Os bancos, o painel de ins-
trumentos e os painéis de portas têm revesti-
mento de couro, com requinte de acabamento
nunca visto em uma picape. Ainda falando dos
assentos, todos contam com aquecimento, sen-
do que os dianteiros são ajustáveis eletrica-
mente em 12 posições. O volante multifuncio-
nal também é aquecido e os pedais têm regu-
lagem elétrica de distância.

Em uma picape, a versatilidade também é
sinônimo de luxo e na Ram 1500 essa qualida-
de foi elevada à máxima potência. Além do
espaço para as pernas digno de limusine, os
passageiros traseiros se beneficiam do exclu-
sivo assoalho plano e de porta-objetos no as-
soalho e abaixo do banco. Somando a capaci-
dade de todos os compartimentos de armaze-
namento na cabine, chega-se ao total de 151
litros de volume. É possível guardar um laptop
de 15 polegadas dentro do console central di-
anteiro.

Outra característica interna na qual a 1500
Rebel se sobressai é a disponibilidade para
carregar aparelhos como telefones celulares
e tablets. São nada menos que 9 saídas USB,
sendo 4 do tipo C, de carregamento rápido,
além de duas tomadas de 115 V.

Capacidade off-road
Apesar do tamanho avantajado, a Ram

1500 Rebel demonstra ótimas qualidades em
condições off-road. Além da força de todo o
conjunto motriz, do motor HEMI até a tração
4x4 com reduzida, passando pelo câmbio de
oito marchas, a picape é equipada com um
pacote bem abrangente de itens para o fora
de estrada.

Fazem parte dele o controle de descida
(Hill Descent Control), suspensões elevadas
em 2,5 cm, diferencial traseiro com bloqueio
eletrônico, pneus de uso misto de 32 polega-
das da Falken, montados em rodas de aro 18",
acerto off-road da geometria traseira e os
amortecedores especiais com reservatórios de
óleo remotos da Bilstein, verdadeira grife em
suspensões de alta performance.

O kit inclui ainda robustas placas de pro-
teção por baixo da carroceria (para caixa de
transferência, direção, motor e tanque de com-
bustível) e robustos ganchos para reboque nos
para-choques.

Honda ADV: Scooter trail
A Honda ADV é uma scooter com con-

ceito “City Adventure”, capaz de conciliar a
agilidade das scooters com a versatilidade de
uma trail, com apenas 150 cc.  Disponível
nas cores vermelho e branco perolizado, com
garantia de três anos, sem limite de quilome-
tragem, chega às concessionárias de todo o
Brasil agora em dezembro. O preço sugerido
é de R$ 17.490, base Estado de São Paulo,
não inclusos despesas de frete e seguro.

Mais do que uma nova scooter, a Honda
ADV é uma genuína e bem equilibrada mis-
tura de conceitos: prática e ágil como uma
scooter no dia a dia, e valente e divertida como
uma pequena trail para encarar com grande
desempenho em terrenos acidentados fora da
cidade, oferecendo conforto em todas as si-
tuações, desde a pilotagem no dia a dia urba-
no, como em deslocamentos de longa distân-
cia fora da cidade.

Para tal foi mandatório adotar suspen-
sões traseiras com reservatórios à gás nos
amortecedores, pneus de uso misto e uma
posição de pilotagem coerente com tais ne-
cessidades, sem prejudicar a dirigibilidade em
uso urbano.

No âmbito do motor e sistema de trans-
missão, seria fundamental garantir uma res-
posta adequada ao acelerador em situações
de uso tão diametralmente opostas quanto ao
“para e anda” das cidades e as excursões

em lugares mais afastados dos grandes cen-
tros. Fazer da Honda ADV um vetor eficien-
te tanto nos curtos percursos urbanos como
em trajetos mais longos, inclusive em estra-
das sem pavimentação, foi uma meta alcan-
çada com sucesso.

Muita importância foi dada a equipamen-
tos destinados a elevar a segurança e percep-
ção de qualidade do Honda ADV, daí a obri-
gatória presença do sistema de frenagem ABS,
suspensão traseira a gás, da SMART Key
System (chave presencial), iluminação full
LED, painel LCD tipo blackout e para-brisa
ajustável em duas posições.

Como em toda scooter, a praticidade de-
rivada de uma ergonomia perfeita, excelente
maneabilidade, simplicidade de uso e existên-
cia de um amplo compartimento sob o assen-
to e porta-objetos no escudo frontal não foi
desconsiderada.

O motor do Honda ADV é um monoci-
lindro de 149,3 cm3, SOHC (Single Over Head
Camshaft), 4 tempos, com injeção eletrônica
PGM-FI (Programmed Fuel Injection), arre-
fecido a líquido e com transmissão automáti-
ca continuamente variável CVT (V-Matic).
Este motor deriva da scooter mais vendida
do Brasil, a PCX 150, reconhecida pela ro-
bustez, desempenho e economia.

Nesta versão destinada à Honda ADV
os dutos de aspiração foram modificados para

atender o caráter exigido pelo novo modelo,
privilegiando melhor distribuição de potência
(13,2 cv a 8.500 rpm) e torque (1,38 kgf.m a
6.500 rpm) em regimes baixos e médios. Tam-
bém o escape foi alvo de um redesenho in-
terno com o mesmo objetivo. A ponteira, vol-
tada para o alto, acima do pneu traseiro, tem
design que remete ao de modelos on-off.

A Honda ADV conta com o ISS - Idling
Stop System, dispositivo presente em todos
os modelos da mesma faixa de cilindrada da
marca, que desliga automaticamente o motor
em paradas prolongadas e religando-o imedi-
atamente assim que o acelerador é acionado,
proporcionando maior economia de combus-
tível e contribuindo na redução de emissões
de poluentes e ruídos. Este sistema depende
do ACG, um avançado gerador/motor de par-
tida tipo “brushless”, de peso e dimensões
reduzidas.

O chassi tubular de aço é derivado da
PCX 150, reforçado para receber as suspen-
sões mais robustas sem que isso resultasse
em perda de conforto e maneabilidade.

A suspensão dianteira Showa do tipo con-
vencional tem tubos de 31mm de diâmetro e
curso de 130 mm, um grande diferencial en-
tre scooters desta categoria. Na traseira, o
par de amortecedores Showa conta com re-
servatório externo e molas de passo variável,
que permitem curso de 120 mm à roda, pro-

porcionando um novo padrão de conforto para
o segmento.

Fator de diferenciação entre as scooters
de sua categoria são as medidas de pneus,
com o dianteiro sendo um robusto 110/80-14
montado em rodas de liga leve de doze raios,
enquanto o traseiro é um 130/70-13 em roda
de dez raios. Tais pneus possuem banda de
rodagem de desenho especial, com caracte-
rísticas adequadas ao uso misto, em asfalto

ou fora dele.
Quanto aos freios, o disco dianteiro tem

desenho tipo “wave”, diâmetro de 240mm e
pinça de pistão duplo assistida pelo sistema
ABS - Anti lock Braking System. Na traseira
o disco - também tipo “wave”, tem 220 mm e
pinça de pistão simples. A capacidade do tan-
que é de 8 litros, uma das maiores do segmen-
to, proporcionando grande autonomia.


