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Governo sanciona lei que muda as
regras sobre seguranças de barragens

SP deflagra operação contra fraude
e sonegação no setor farmacêutico
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Ipea projeta inflação sob
controle e recessão menor

Balança comercial registra
superávit de US$ 6,16 bilhões

em setembro
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,64
Venda:       5,65

Turismo
Compra:   5,47
Venda:       5,79

Compra:   6,22
Venda:       6,23

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

38º C

23º C

Sexta: Sol com au-
mento de nuvens ao
longo do dia. À noi-
te ocorrem panca-
das de chuva.

Previsão do Tempo

Brasileiro de Rally de
Velocidade retorna neste

fim de semana

F
ot

o/
 E

ds
on

 C
as

tr
o

Finalmente o Rally de Velo-
cidade vai retornar depois de 6
meses e meio sem atividades.
Neste sábado (3) e domingo (4)
será realizada no norte do Rio
Grande do Sul a segunda roda-
da do Campeonato Brasileiro,
nas cidades de Viadutos, Erechim
e Severiano de Almeida. E quem
vai muito animada para o Rally
de Estação é a dupla campeã bra-
sileira em 2018, formada pelo pi-
loto mineiro Victor Corrêa e o
navegador catarinense Maicol
Souza, da equipe Unifenas/RT
One Rally.              Página 6

Rubens Barrichello, Thiago
Camilo e Felipe Fraga
estreiam no Sertões

Uma das equipes mais vitori-
osas nos últimos anos da Stock
Car, a RMattheis agora vai acele-
rar no rally. A equipe chefiada por
Rodolpho Mattheis terá três dos
maiores nomes do automobilismo
brasileiro para uma nova experi-
ência offroad: Rubens Barriche-
llo, Felipe Fraga e Thiago Camilo
estreiam no Sertões 2020 em um
time que promete fazer história na
competição de quase 5.000 quilô-
metros entre São Paulo e Mara-
nhão.

Rodolpho Mattheis, chefe da
equipe, comemorou essa parce-
ria inédita.                     Página 6

F
ot

o/
 B

re
no

 M
ad

ei
ra

Carro da equipe RMattheis

Paulista Masculino encerra
a fase classificatória

nesta sexta

Camping Caixa/COB chega
ao fim em Portugal, com
aprovação dos saltadores

O Camping Internacional
Caixa de Treinamento Missão
Europa, do Comitê Olímpico do
Brasil (COB), em Rio Maior,
Portugal, está na reta final para
a equipe de atletismo. O ter-
ceiro e último grupo de atletas
retorna na sexta-feira (2/10)
para casa, depois de 30 dias
de preparação voltada para os

Jogos de Tóquio-2021.
Neste último grupo, três

atletas são do salto triplo –
dois qualificados, Almir Cu-
nha dos Santos, o Almir Jú-
nior, e Alexsandro Melo, o
Bolt, e um com boas possi-
bilidades de qualificação,
Mateus Daniel de Sá.

Página 6
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O confronto entre as duas
melhores equipes do Paulista
Masculino de Voleibol até o
momento será a atração da ro-
dada final da fase classificató-
ria do principal torneio regio-
nal do país. Nesta sexta, a par-
tir das 21h30, EMS Taubaté
Funvic e Vôlei Renata se en-
frentam no Ginásio Abaeté, no
Vale do Paraíba. As duas equi-
pes totalizam 9 pontos e estão
invictas e quem ganhar garan-

tirá a primeira posição na fase.
A partida será transmitida ao
vivo pelo Canal SporTV.

Mais cedo, às 19h, no Gi-
násio da Ponte Grande, em
Guarulhos, o Vedacit Vôlei
receberá o Sesi-São Paulo,
valendo a última vagas nas
semifinais. As duas equipes
não têm pontos e buscam a
primeira vitória e que garan-
tirá a sequência na competi-
ção.                            Página 6

FMI pressiona
por mudanças

em
reestruturações

de dívidas
soberanas

Autoridades do Fundo Mo-
netário Internacional (FMI) aler-
taram na quinta-feira, (1º), em
Washington, que os riscos de
uma crise de dívida soberana
desencadeada pela pandemia
do novo coronavírus aumenta-
rão se não houver mudanças na
arquitetura da dívida internaci-
onal, incluindo mais transparên-
cia nos empréstimos governa-
mentais.

Em uma postagem em um
blog e um discurso, autorida-
des do FMI pediram que a inici-
ativa do G20 - que reúne as mais
importantes economias indus-
trializadas - de suspender o ser-
viço da dívida seja prorrogada
por mais 12 meses, até o fim de
2021, e, também, uma aborda-
gem de reestruturação comum
a todos os credores oficiais bi-
laterais, incluindo a China.

Página 3

Itália vai
prorrogar
estado de

emergência
por covid-19
até janeiro

O primeiro-ministro da Itália,
Giuseppe Conte, disse na quinta-
feira (1º) que pedirá ao Parlamen-
to a prorrogação do estado de
emergência por causa da covid-
19 no país até o final de janeiro,
num momento em que o governo
tenta evitar um salto no número
de infecções como os vistos em
outros países.

O estado de emergência,
que vencerá em meados de ou-
tubro, dá mais poderes aos go-
vernos centrais, tornando mais
fácil para as autoridades con-
tornarem burocracias que redu-
zem a velocidade das tomadas
de decisão na Itália.    Página 3

O Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea) re-
viu a previsão de queda do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) de
6% para 5% em 2020. Segun-
do o instituto, a inflação deste
ano deverá ser de 2,3%, abai-
xo da meta estabelecida pelo
Conselho Monetário Nacional
(4%). Essas projeções estão
descritas em dois estudos pu-
blicados hoje, sobre cresci-
mento econômico e sobre o
comportamento dos preços.

A razão da revisão da pro-
jeção do PIB está nos indi-
cadores econômicos do 3º tri-

mestre. “Estão vindo melho-
res do que a gente projeta-
va. A gente projeta que em
agosto [os dados da] indús-
tria, comércio e serviço con-
tinuaram vindo bastante po-
sitivos, acima de 5%. O co-
mércio com índices [de cres-
cimento] acima de fevereiro,
pré-crise”, assinala o diretor
de Estudos e Políticas
Macroeconômicas do Ipea,
José Ronaldo Souza Júnior.
Apesar da melhora, o cená-
rio econômico, marcado pela
pandemia da covid-19, ainda
exige cautela.         Página 3
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A queda nas importações em
ritmo maior que a redução das
exportações fez a balança comer-
cial registrar superávit recorde em
setembro. No mês passado, o
país exportou US$ 6,164 bilhões
a mais do que importou, o me-
lhor resultado para o mês desde
o início da série histórica, em
1989.

Tanto as exportações como
as importações caíram no mês

passado. Em setembro, o país
vendeu US$ 18,459 bilhões para
o exterior, com recuo de 9,1%
pelo critério da média diária em
relação ao mesmo mês do ano
passado. As importações, no en-
tanto, caíram mais, somando US$
12,296 bilhões, redução de 25,5%
também pela média diária.

Com o resultado de setembro,
a balança comercial acumula su-
perávit de US$ 42,445 bilhões

nos nove primeiros meses do
ano. Esse é o segundo melhor
resultado da série histórica para
o período, perdendo para janei-
ro a setembro de 2017 (superávit
de US$ 53,258 bilhões).

No acumulado de 2020, as ex-
portações somam US$ 156,780
bilhões, retração de 7% na com-
paração com o mesmo período de
2019 pela média diária. As impor-
tações totalizam US$ 114,336 bi-
lhões, recuo de 14% pelo mesmo
critério.

A maior parte da alta do sal-
do em setembro é explicada pela
queda da importação da indús-
tria de transformação, que re-
cuou US$ 181,35 milhões pela
média diária em relação ao mes-
mo mês do ano passado, e da
indústria extrativa, cujas com-
pras do exterior encolheram US$
18,32 milhões. Do lado das ex-
portações, as vendas da indús-
tria de transformação caíram US$
108,01 milhões.            Página 3

O Governador João Doria
anunciou na quinta-feira (1º),
Dia Internacional do Idoso, o
lançamento do projeto ‘Longe-
vidade’, que promove a inclu-
são produtiva e digital para a
população de baixa renda acima
de 50 anos. Em evento, realiza-
do no Palácio dos Bandeirantes,
também foram entregues 11 no-
vos Centros de Convivência do
Idoso (CCI) e concedidos a 27

Lançada ação de apoio à
inclusão digital da população
de baixa renda acima de 50 anos

municípios o selo “SP Amigo do
Idoso”.

“É um dia de conscientização
e de renovar o respeito pelas pes-
soas com mais de 60 anos. Vamos
conjugar juventude com experi-
ência, maturidade com iniciativa,
e é exatamente isso que confere o
programa que hoje foi organiza-
do para celebrar o Dia Internacio-
nal do Idoso”, afirmou Doria.

Página 2

Operação Sabotagem
identifica laranjas de
 facções criminosas

Projeções no setor siderúrgico
melhoram, mas ano deve

fechar com queda
Página 3
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Banda Armored Dawn está em
 1º lugar nas rádios com a música
“Ragnarok” e prepara turnê 2021
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Com o sucesso “Ragnarok”
tocando em primeiro lugar nas
rádios do sul do Brasil, a Ban-
da Armored Dawn prepara sua
turnê especial 2021 com o pro-
jeto “Armored Dawn Convida”,
onde a ideia é unir forças em
prol do metal, chamando vári-
as bandas brasileiras para o
mesmo palco em nove cidades
do país.

Banda Armored Dawn vem
conquistando cada vez mais o
mercado da música mundial,
criando uma base solida de fãs
por todas as cidades que fazem
shows e consolidando-se com
um dos grandes nomes da dé-
cada do metal brasileiro.

Vem crescendo muito, re-
gistrando impressionantes e
expressivos números na sua
trajetória. Bateu 1 milhão de vi-
ewes no Youtube, om o video-
clipe “Sail Away” e seu último
lançamento Ragnarok atingiu o
primeiro lugar em várias rádios

do Sul do Brasil e com um desta-
que na capa da Revista Rock City
da Alemanha, uma das mais im-
portantes revistas do país.

O projeto Armored Dawn Con-
vida terá início em Manaus em 05/
03/2021 e seguira para o Rio, Ube-
raba, Belo Horizonte, Curitiba, Por-
to Alegre, Santos e termina em São
Paulo dia 28/03/2021.

Será realizada essa turnê
com todas as medidas de se-
gurança recomendadas pela
OMS (Organização Mundial da
Saúde) e pretende unificar ce-
lebridades no mesmo palco
como Korzus, Dr Sin, Jimmy &
Rats, e Medjai.

Currículo da banda impressi-
ona, pois já tocaram nas princi-

pais capitais brasileiras, abrin-
do para Megadeth, Symphony,
Rhapsody, Tarja Marillion, The
Offspring e Sabaton, e em ja-
neiro fizeram um tour pela Eu-
ropa, ao lado de Fates Warning,
passando pela Alemanha, Ho-
landa, República Tcheca,
Hungria e Eslováquia.

A banda conta com uma
nova formação com Eduardo
Parras (vocal), Tiago de Moura
(guitarra), Timo Kaar Koski
(guitarra), Heros Trench (gui-
tarra), Fernando
Quesada (baixo), Rafael Agos-
tinho (teclado), Rodrigo Olivei-
ra (bateria).

Armored Dawn tem o com-
promisso e o objetivo de
levar metal para várias cidades
do Brasil e do mundo, entende
que cada passo dado, coopera
com a indústria musical, deixan-
do sua marca nessa década com
a banda que faz a diferença no
metal brasileiro.

O Governo de São Paulo, em
ação conjunta da Secretaria da
Fazenda e Planejamento do Esta-
do, do Grupo de Atuação Espe-
cial de Combate ao Crime Orga-
nizado (Gaeco), da Superinten-
dência da Receita Federal e da
Procuradoria Geral do Estado,
deflagrou na manhã de quinta-
feira (1°) a segunda fase da Ope-
ração Monte Cristo, visando ao
combate à sonegação fiscal e la-
vagem de dinheiro por empresas
do setor farmacêutico.

A investigação aponta a exis-
tência de diversas organiza-
ções criminosas voltadas para
a prática desses e de outros
delitos. Estima-se que o esque-
ma desenvolvido tenha causa-
do um prejuízo aos erários es-
tadual e federal, nos últimos
seis anos, de aproximadamente
R$ 10 bilhões.

A fraude envolve grupos
empresariais responsáveis não
só pela distribuição de medica-
mentos no estado, como tam-
bém pelo comércio varejista (re-
des de farmácias), que se bene-
ficiam dos esquemas. São alvos
da operação cinco distribuido-
ras de medicamentos de grande
porte, duas redes varejistas
(com mais de 300 lojas) e uma
associação de distribuidores de
âmbito nacional.

Mandados de busca
Expedidos pela 2ª Vara Crimi-

nal de São José dos Campos, fo-
ram cumpridos 88 mandados de
busca e apreensão em empresas
e na residência de pessoas liga-
das aos esquemas em 10 cida-
des, localizadas na Capital e
Grande São Paulo e também
nas regiões de Ribeirão Preto,

São José do Rio Preto, Marí-
lia, Piracicaba e Campinas.
Também foram cumpridos
mandados de busca e apreen-
são nos estados de Goiás e
Minas Gerais e, a pedido dos
promotores, houve o sequestro
de 17 imóveis.

A operação contou com par-
ticipação de 160 agentes fiscais
de renda do estado de São Pau-
lo, além de mais de 50 promoto-
res de Justiça, 29 auditores fis-
cais da Receita Federal e 16 pro-
curadores da PGE. A ação con-
tou ainda com o apoio das políci-
as Civil e Militar.

Na Grande São Paulo, a Polí-
cia Civil empregou 53 viaturas e
104 policiais de diversas unida-
des da corporação, como Garra,
GER e Dope, bem como um heli-
cóptero com uma tripulação de
cinco pessoas para deslocamen-

Lançada ação de apoio à inclusão digital da
população de baixa renda acima de 50 anos

O Governador João Doria
anunciou na quinta-feira (1º), Dia
Internacional do Idoso, o lança-
mento do projeto ‘Longevida-
de’, que promove a inclusão pro-
dutiva e digital para a popula-
ção de baixa renda acima de 50
anos. Em evento, realizado no
Palácio dos Bandeirantes, tam-
bém foram entregues 11 novos
Centros de Convivência do Ido-
so (CCI) e concedidos a 27 mu-
nicípios o selo “SP Amigo do
Idoso”.

“É um dia de conscientiza-
ção e de renovar o respeito pe-
las pessoas com mais de 60
anos. Vamos conjugar juventu-
de com experiência, maturidade
com iniciativa, e é exatamente
isso que confere o programa que
hoje foi organizado para celebrar

o Dia Internacional do Idoso”,
afirmou Doria.

De acordo com o IBGE, o nú-
mero de idosos maiores de 60
anos deve chegar a 25% da po-
pulação brasileira até 2060. Ou
seja, uma a cada quatro pessoas
no país será idosa. Atualmente,
13% da população no Brasil tem
mais de 60 anos. Em São Paulo,
estima-se que em 2030 haverá
mais idosos do que crianças até
14 anos. Já em 2050, a previsão é
que haverá o dobro de idosos
em comparação com o número
de crianças.

“Com o lançamento deste
projeto, já estamos endereçan-
do um cenário previsto pelas
instituições de pesquisa popu-
lacional. O projeto Longevida-
de prevê ações preparatórias e

preventivas para garantir a lon-
gevidade ativa e produtiva eco-
nomicamente”, comentou a Se-
cretária de Desenvolvimento
Social, Célia Parnes.

O projeto ‘Longevidade’ foi
baseado em cinco principais pi-
lares:

– Mobilidade Social – com
ações que asseguram a dignida-
de dos idosos por meio dos di-
reitos e necessidades socioas-
sistenciais, financeiras e físicas;

– Inclusão Produtiva – com
ações que permitam o engaja-
mento dos idosos nas ativida-
des de desenvolvimento econô-
mico (trabalhos formal, informal
e voluntário);

– Educação Continuada –
com ações que proporcionam
oportunidades de aprendiza-

tos rápidos. No interior, destaca-
mentos da PM viabilizaram o
cumprimento dos mandados.

Além da participação em 32
alvos da segunda fase da opera-
ção Monte Cristo, a Secretaria da
Fazenda e Planejamento realizou,
ainda, a fiscalização em outros 54
contribuintes distribuídos em 16
das 18 delegacias regionais tri-
butárias do estado e que apre-
sentam indícios de não recolhi-
mento da antecipação do ICMS
na entrada de medicamentos no
estado.

Entenda o caso
A investigação que desenca-

deou a operação desta quinta-fei-
ra (1º) começou há três anos, com
a deflagração da primeira fase da
Monte Cristo, que tinha como alvo
a rede de farmácias Farma Conde,
na região do Vale do Paraíba.

gens diversas durante todo o
curso da vida;

– Tecnologia – com ações
que asseguram a inclusão digi-
tal dos idosos;

– Saúde & Bem Estar – com
ações que previnam e reduzam
os fatores de risco das doenças
crônicas e da mortalidade pre-
matura.

Webinário da Longevidade
Como parte da comemoração

do Dia Internacional do Idoso, a
Secretaria de Desenvolvimento
Social realizará entre os dias 6 e
29 de outubro o Webinário da
Longevidade, com transmissão
pelo YouTube no canal oficial da
Pasta: https://
www.youtube.com/socialsao-
paulo/.

Estado dobra prazo de validade de produto
para diagnóstico de tuberculose em bovinos

Os produtores rurais que
adquirirem novos frascos de tu-
berculina para diagnóstico de
tuberculose, principalmente em
bovinos, terão uma surpresa
positiva. O produto, produzido
pelo Instituto Biológico (IB-
APTA), da Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento do Es-
tado, tem agora validade de dois
anos, o dobro do que era dis-
ponibilizado. Com isso, os dis-
tribuidores e pecuaristas pode-
rão programar melhor as com-
pras, armazenar o produto e re-
duzir o desperdício.

De acordo com o médico-
veterinário do IB Ricardo Spa-
cagna Jordão, a turberculina
bovina e a aviária são usadas
para triagem e confirmação do
diagnóstico de tuberculose em
animais de produção. A libera-
ção para o aumento do prazo de
validade foi dada pelo Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) no iní-

cio do ano, mas agora, com o
fim dos estoques do produto,
os pecuaristas poderão encon-
trá-lo no mercado.

“Essa é uma boa notícia
para os produtores rurais, que
nos pediam esse aumento no
prazo para poderem se progra-
mar melhor e conseguirem ar-
mazenar os frascos. Antes, a
validade era de um ano, mas na
prática, era bem menor para o
produtor, pois tinha todo o trâ-
mite de aprovação das partidas
no MAPA e logística. Com a
nova validade, haverá menos
desperdício de produto”, afir-
ma. Os produtores também te-
rão acesso a frascos mais mo-
dernos e de melhor qualidade,
segundo Jordão.

Brucelose
O MAPA também liberou,

em 23 de setembro, que o Insti-
tuto Biológico começasse a pro-
duzir o AAT, usado para o di-

agnóstico de brucelose, com
prazo de validade de 18 meses,
seis meses a mais do que é en-
contrado hoje no mercado.

Apesar da liberação, os pro-
dutores devem começar a en-
contrar o antígeno com novo
prazo de validade em breve nos
pontos de venda. Isso porque
a partir de agora é que as novas
partidas levarão em conta a
nova validade concedida pelo
Ministério da Agricultura.

“Em pouco tempo, todo o
nosso portfólio de imunobioló-
gicos estará com prazo de vali-
dade maior. Isso foi possível gra-
ças aos novos equipamentos
adquiridos pelo Instituto, por
meio de recursos da Fundação
de Amparo à Pesquisa do Esta-
do de São Paulo [Fapesp], que
permitiram melhorar nossa pro-
dução e envase”, afirma Jordão.

Produção
O Instituto Biológico é a úni-

ca instituição do Brasil, autori-
zada pelo MAPA, a produzir imu-
nobiológicos, antígenos usados
para diagnóstico de tuberculo-
se e brucelose em bovinos.

Sem esses produtos, o país
não pode vender nem comprar
animais no exterior. A falta de-
les também prejudica o trânsito
interestadual de animais e pode
impactar diretamente na saúde
da população.

O trabalho do IB auxilia o
Programa Nacional de Controle
e Erradicação de Brucelose e
Tuberculose (PNCEBT) no di-
agnóstico e erradicação da tu-
berculose em bovinos. Em 2019,
o IB produziu 4,5 milhões de do-
ses de imunobiológicos.

O instituto trabalha para au-
mentar essa produção, princi-
palmente, após investimento de
R$ 3,5 milhões da Fapesp, que
permitiu a compra de novos
equipamentos e viabiliza novas
pesquisas na área.

M Í D I A S
Jornalista desde 1990, Cesar Neto vem publica esta coluna

diária de política na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na
Internet desde 1996, www.cesarneto.com tornou-se referencial da
liberdade possível. No Twitter, @CesarNetoReal ... Email
cesar@cesarneto.com

+
CÂMARA (SP)
Em 2018 (no PSB), o advogado e vereador Caio Miranda - cujo

caráter é de um cristão - corrigiu (de branco pra pardo) suas carac-
terísticas físicas pra Justiça Eleitoral. Portanto, não foi em 2020
(quando pintou tal possibilidade jurídica). Esta é a verdade real. O
resto é fake

+
PREFEITURA
Debate na Band (tv) pra prefeitura de São Paulo mostrou um

Bruno Covas (PSDB), candidato à reeleição, que terá o apoio total
do governador Doria; o deputado federal Russomanno (REPUBLI-
CANOS ex-PRB) confiante que terá o Presidente Bolsonaro apoi-
ando num 2º turno ...

+
PAULISTANA
... o ex-governador França (PSB) crescendo pra cima de Bou-

los-Erundina (PSOL) e Jilmar Tatto (PT) apostando tudo no apoio
do Lula (senão é o ex-Presidente quem pode dançar até 2020). Em
tempo : o modelo dos debates no Brasil tá mais engessado que
múmia egípcia

+
ASSEMBLEIA (SP)
PT, PSB, PSOL e PC do B unidos ao PSL (ainda meio Bolsona-

rista) e o ‘NOVO’ vão obstruindo o Projeto do governo Doria (PSDB
no poder desde 1995) que quer adequar os modelos administrati-
vos-financeiros do Estado (pra não quebrar em 2021 por causa da
pandemia Covid 19)

+
GOVERNO (SP)
Na entrevista coletiva de hoje, o governador João Doria (PSDB

liberal de centro) seguirá apostando todas as fichas em que o go-
verno do Presidente Bolsonaro) não jogará contra a vacina (chine-
sa em parceria com o Butantã) e ela salvará paulistas e brasileiros já
em 2020

+
CONGRESSO (BR)
Muitos senadores e deputados federais - integrantes dos par-

tidos que compõem o atual ‘centrão’ - já apostam tudo no fato de
que Bolsonaro terá que aceitar - como se fosse dele - a indicação
de um desembargador federal (Piauí) pra vaga no Supremo. Quem
viver verá

+
PRESIDÊNCIA (BR)
Conforme antecipamos, quando o nome de um desembargador

federal (Piauí) sequer era citado, que Jair Bolsonaro já tinha defini-
do (leia-se aceitado como sendo dele) um nome pro Supremo, está-
vamos tratando exatamente da indicação que o Senado pode apro-
var

+
PARTIDOS
A partir destes primeiros debates na televisão aberta, os do-

nos, sócios preferenciais e até familiares colocados como prepos-
tos dos atuais 33 partidos políticos brasileiros vão começar a ne-
gociar com quem estarão nos segundos turnos que acontecerão
nos mais 5,5 mil ...

+
POLÍTICOS
.. municípios em todos os Estados da Federação. Vai ter de

tudo, uma vez que nas eleições 2022 os deputados estaduais e
federais vão passar - pela 1ª vez - pelo que os vereadores tão
passando agora : sem coligações, vão ter que ter voto pessoal e da
própria legenda
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Lembre sempre de lavar as mãos

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Eduardo Pereira Rocha, inscrito no CPF nº 299.429.933-04. Declara, nos termos do art. 6º do 
Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos 
de administração no(a) Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita 
no CNPJ sob nº 24.361.690/0001-72. Esclarece que eventuais objeções à presente declaração, 
acompanhadas da documentação comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco 
Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze 
dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado 
que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. 
Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet). Selecionar, no campo 
“Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do 
SPB. Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema 
Financeiro - Deorf mencionado abaixo. BANCO CENTRAL DO BRASIL - Departamento de 
Organização do Sistema Financeiro (Deorf) - Gerência Técnica em São Paulo II (GTSP2) - Avenida 
Paulista, nº 1.804 - 5º andar - CEP 01310-922, São Paulo - SP. São Paulo, 28 de setembro de 2020.

FMI pressiona por
mudanças em

reestruturações de
dívidas soberanas

Autoridades do Fundo Monetário Internacional (FMI) alerta-
ram na quinta-feira, (1º), em Washington, que os riscos de uma
crise de dívida soberana desencadeada pela pandemia do novo
coronavírus aumentarão se não houver mudanças na arquitetura
da dívida internacional, incluindo mais transparência nos emprés-
timos governamentais.

Em uma postagem em um blog e um discurso, autoridades do
FMI pediram que a iniciativa do G20 - que reúne as mais importan-
tes economias industrializadas - de suspender o serviço da dívida
seja prorrogada por mais 12 meses, até o fim de 2021, e, também,
uma abordagem de reestruturação comum a todos os credores
oficiais bilaterais, incluindo a China.

Um novo relatório de pesquisa do FMI delineou as opções
para melhorar a transparência e as reestruturações de dívidas.

“Uma crise de dívida sistêmica induzida pela pandemia não
pode ser descartada”, disse o primeiro vice-diretor-gerente do FMI,
Geoffrey Okamoto, em comentários preparados para um discurso
em um evento virtual do Instituto Peterson de Economia Internaci-
onal. “Quanto mais o problema for adiado, pior se tornará”, frisou.

Dívidas
Pesquisadores do FMI disseram em um novo relatório publica-

do nesta quinta-feira que, antes da pandemia, a arquitetura legal
existente para reestruturações de dívidas soberanas funcionou
muito bem, especialmente na comparação com os anos 1980, quando
as reestruturações de dívidas latino-americanas se arrastavam
durante anos, muitas vezes travadas por números pequenos de
detentores de títulos.

Inovações mais recentes, como as Cláusulas de Ação Coletiva
aprimoradas – que permitem que maiorias mais amplas de detento-
res de títulos imponham termos novos – facilitaram reestrutura-
ções mais rápidas, explicaram, citando o acordo firmado pela Ar-
gentina com credores um mês atrás para reestruturar quase 65
bilhões de dólares de títulos internacionais.

Mas uma grande parcela de títulos soberanos internacionais
pendentes, muitas vezes em países de baixa renda, carece de tais
cláusulas, e a dívida não financiada normalmente não inclui essas
cláusulas de reestruturação por maioria, o que torna difícil reestru-
turar dívidas que se tornam insustentáveis.

A participação do setor privado na iniciativa de suspensão do
serviço da dívida não se concretizou, o que limita o socorro a
países pobres atingidos duramente pelo coronavírus.

Tanto a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, em uma
postagem em um blog, quanto Okamoto,  pediram uma adoção
mais ampla das cláusulas de ação coletiva aprimorada. (Agência
Brasil)

Itália vai prorrogar
estado de emergência

por covid-19
até janeiro

O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, disse na
quinta-feira (1º) que pedirá ao Parlamento a prorrogação do
estado de emergência por causa da covid-19 no país até o
final de janeiro, num momento em que o governo tenta evitar
um salto no número de infecções como os vistos em outros
países.

O estado de emergência, que vencerá em meados de outu-
bro, dá mais poderes aos governos centrais, tornando mais
fácil para as autoridades contornarem burocracias que redu-
zem a velocidade das tomadas de decisão na Itália.

“Vamos propor ao Parlamento a extensão do estado de emer-
gência, provavelmente até o final de janeiro de 2021”, disse
Conte a jornalistas durante uma visita a Caserta, no sul da
Itália.

O governo tem a maioria das cadeiras no Parlamento.
A Itália, primeiro país da Europa a enfrentar um grande

surto do novo coronavírus durante a primavera no Hemisfério
Norte, conseguiu reduzir as infecções após um rígido lockdo-
wn que vigorou entre março e maio.

No entanto, o país tem o maior número de mortos pelo
coronavírus da Europa continental, com 35.893 óbitos con-
firmados.

O número de casos diários voltou a subir nos dois últimos
meses, mas se mantém abaixo de 2 mil, uma fração do regis-
trado na França e na Espanha, que foram forçadas a apertar
novamente as restrições em algumas áreas.

“A situação permanece crítica, embora as infecções este-
jam sob controle”, acrescentou Conte. (Agência Brasil)

O Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea) reviu a
previsão de queda do Produto
Interno Bruto (PIB) de 6% para
5% em 2020. Segundo o institu-
to, a inflação deste ano deverá
ser de 2,3%, abaixo da meta es-
tabelecida pelo Conselho Mone-
tário Nacional (4%). Essas pro-
jeções estão descritas em dois
estudos publicados hoje, sobre
crescimento econômico e sobre
o comportamento dos preços.

A razão da revisão da proje-
ção do PIB está nos indicadores
econômicos do 3º trimestre. “Es-
tão vindo melhores do que a
gente projetava. A gente projeta
que em agosto [os dados da] in-
dústria, comércio e serviço con-
tinuaram vindo bastante positi-
vos, acima de 5%. O comércio
com índices [de crescimento]

acima de fevereiro, pré-crise”,
assinala o diretor de Estudos e
Políticas Macroeconômicas do
Ipea, José Ronaldo Souza Júni-
or.

Apesar da melhora, o cená-
rio econômico, marcado pela
pandemia da covid-19, ainda exi-
ge cautela. O raciocínio é que não
é possível pensar na economia
sem pensar na saúde. “Como vai
se dar a epidemia nos próximos
meses necessariamente tem im-
pacto na atividade econômica”,
descreve o diretor. “Uma disse-
minação grande [da covid-19] e
um número alto de mortes pode
levar a desaceleração de seto-
res que eventualmente já estão
se recuperando, principalmente
setor de serviços, como aqueles
prestados às famílias, que de-
pendem mais da circulação das

pessoas.”
Outra preocupação é com a

situação fiscal e o endividamen-
to do Tesouro Nacional. “A pan-
demia trouxe uma alta de gastos
bastante acentuada, combinada
com a redução da atividade eco-
nômica - que impactou na recei-
ta tributária. Com isso, gerou um
déficit muito grande esse ano,
comprometendo a dívida públi-
ca e tornando mais urgente a
adoção de medidas relacionadas
à contenção de gastos públi-
cos”, alerta o economista.

Para Souza Júnior, o gover-
no vai ter que conter os gastos,
para que a dívida pública tenha
uma trajetória sustentável. Ele
sugere a adoção de “medidas es-
truturais” para reverter o proble-
ma, como o pacto federativo e
da reforma administrativa.

Preços e juros
Apesar da alta do preço de

alguns alimentos, a inflação não
preocupa o diretor. Ele acredita
que haverá reequilíbrio. “O pre-
ço alto estimula a oferta. Para os
próximos períodos, em particu-
lar para o ano que vem, é de se
esperar uma alta na produção”,
diz se referindo à oferta de pro-
dutos como arroz. Para outros
produtos, o estudo do Ipea
aponta que ainda há um grau de
ociosidade na economia, o que
evita alta de preços.

O diretor do Ipea acredita
que o Conselho de Política Mo-
netária do Banco Central não
precise elevar a taxa Selic por
causa da inflação, e que nas pró-
ximas reuniões o Copom mante-
nha a taxa nos atuais 2%. (Agên-
cia Brasil)

Arrecadação sobe em agosto
após seis meses de queda

A arrecadação total das recei-
tas federais atingiu, em agosto
deste ano, o valor de R$ 124,505
bilhões, com crescimento real (des-
contada a inflação) de 1,33% em
relação ao mesmo mês de 2019.
Este foi o primeiro crescimento real
depois de seis meses seguidos de
retração. Os dados foram divul-
gados na quinta-feira, (1º) pela
Receita Federal.

No período acumulado de ja-
neiro a agosto de 2020, a arreca-
dação alcançou o valor de R$
906,461 bilhões, representando
decréscimo de 13,23% pelo Índi-
ce Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA).

Uma das explicações para o
crescimento da arrecadação em
agosto é o pagamento nesse mês
das parcelas de tributos que ti-
nham sido adiadas por causa da
crise gerada pela pandemia de
covid-19. A arrecadação do Pro-
grama de Integração Social (PIS)
e da Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade Social

(Cofins) teve crescimento real de
16,28%, chegando a R$ 31,811
milhões, o que representa acrés-
cimo real de 16,28%. “Esse resul-
tado pode ser explicado pelo fato
de os contribuintes terem efetu-
ado o pagamento das contribui-
ções com vencimento em abril
(período de apuração, março)
neste mês, por força das medi-
das relacionadas à pandemia do
coronavírus”, diz a Receita. Tam-
bém houve influência do aumen-
to do volume de vendas e da que-
da nos serviços.

A Receita Previdenciária ar-
recadou R$ 40,010 bilhões, com
aumento real de 13,74%. Esse
crescimento também é explicado
pelo pagamento da Contribuição
Previdenciária Patronal, que tinha
sido adiado.

Por outro lado, as compensa-
ções tributárias (ressarcimentos
do Fisco aos contribuintes) cres-
ceram 98% por influência da pan-
demia, na comparação com agos-
to de 2019. O valor das compen-

sações chegou a R$ 18,096 bi-
lhões.

Perspectivas
Segundo o chefe do Centro

de Estudos Tributários da Recei-
ta Federal, Claudemir Malaquias,
a atividade econômica “ainda não
voltou em sua plenitude”, mas a
expectativa é de retomada, com
crescimento da arrecadação.
“Mesmo diante da elevação das
compensações tributárias, e sob
efeito da desaceleração econômi-
ca, é possível verificar nos indi-
cadores que estamos em uma
nova trajetória ascendente da ar-
recadação. Quanto a setembro,
estamos muito otimistas. Estamos
fechando os últimos números,
mas o resultado é positivo, mui-
to melhor do que [o de] agosto”,
afirmou.

Malaquias disse ainda que
não há sinais de aumento da
inadimplência das empresas, mas
ressaltou que os contribuintes
em dificuldades podem pedir par-

celamento especial. “Ao longo
da pandemia, muitas empresas ti-
veram dificuldade com seu caixa,
com a queda do faturamento. A
legislação atual já prevê um par-
celamento especial nessas hipó-
teses. O contribuinte que tiver di-
ficuldade pode procurar o atendi-
mento da Receita, apresentar sua
situação e o seu pedido de parce-
lamento. Ele tem condição de ne-
gociar o pagamento desses débi-
tos para que a retomada das suas
atividades não fique prejudica-
da”, afirmou.

IOF
De acordo com Malaquias,

está em estudo a manutenção da
alíquota zero do Imposto sobre
Operações Financeiras (IOF) em
operações de crédito até o fim do
ano. Esta é uma das medidas de
enfrentamento da crise gerada pela
pandemia. Ele acrescentou que, se
houver necessidade, o IOF pode
ser mantido em zero também em
2021. (Agência Brasil)

Balança comercial registra superávit
de US$ 6,16 bi em setembro

A queda nas importações
em ritmo maior que a redução
das exportações fez a balança
comercial registrar superávit re-
corde em setembro. No mês
passado, o país exportou US$
6,164 bilhões a mais do que im-
portou, o melhor resultado para
o mês desde o início da série
histórica, em 1989.

Tanto as exportações como
as importações caíram no mês
passado. Em setembro, o país
vendeu US$ 18,459 bilhões para
o exterior, com recuo de 9,1%
pelo critério da média diária em
relação ao mesmo mês do ano
passado. As importações, no
entanto, caíram mais, somando
US$ 12,296 bilhões, redução de
25,5% também pela média diá-
ria.

Com o resultado de setem-
bro, a balança comercial acumu-
la superávit de US$ 42,445 bi-
lhões nos nove primeiros me-
ses do ano. Esse é o segundo
melhor resultado da série his-
tórica para o período, perden-
do para janeiro a setembro de
2017 (superávit de US$ 53,258
bilhões).

No acumulado de 2020, as
exportações somam US$ 156,780

bilhões, retração de 7% na com-
paração com o mesmo período
de 2019 pela média diária. As im-
portações totalizam US$
114,336 bilhões, recuo de 14%
pelo mesmo critério.

A maior parte da alta do sal-
do em setembro é explicada pela
queda da importação da indús-
tria de transformação, que re-
cuou US$ 181,35 milhões pela
média diária em relação ao mes-
mo mês do ano passado, e da
indústria extrativa, cujas com-
pras do exterior encolheram US$
18,32 milhões. Do lado das ex-
portações, as vendas da indús-
tria de transformação caíram
US$ 108,01 milhões. Em contra-
partida, as vendas da indústria
extrativa subiram US$ 19,65 mi-
lhões, e as vendas da agrope-
cuária aumentaram US$ 5,38 mi-
lhões na mesma comparação.

Categorias
Entre os produtos que pu-

xaram o crescimento das expor-
tações agropecuárias em setem-
bro, os destaques foram o café
não torrado, cujo valor vendi-
do aumentou US$ 2,453 milhões
no critério da média diária em
relação ao mesmo mês do ano

passado, e os animais vivos,
com alta de US$ 1,3 milhão na
mesma comparação.

Na indústria extrativa, subi-
ram as exportações de minério
de ferro, com alta de US$ 48,4
milhões em relação a setembro
do ano passado pela média diá-
ria, motivadas tanto pelo au-
mento da demanda como pela
alta no preço internacional.

As exportações de óleos
brutos de petróleo, no entanto,
continuam a cair e encerraram o
mês passado com queda de US$
29,98 milhões. Nesse caso, a
queda deve-se tanto à queda do
preço internacional como do
volume de demanda por causa
da pandemia de covid-19.

Na indústria de transforma-
ção, as maiores quedas foram
registradas em plataformas de
petróleo (-US$ 71,27 milhões
pela média diária), óleos com-
bustíveis de petróleo (-US$
11,54 milhões) e tabaco (-US$
8,62 milhões).

Além da crise na Argentina,
principal destino das vendas
industriais brasileiras, a expor-
tação fictícia de uma platafor-
ma de petróleo ocorrida em se-
tembro do ano passado, que

não se repetiu neste ano, impac-
tou o resultado. Nesse tipo de
operação, classificada como
dentro das regras internacionais
de comércio, uma petroleira re-
gistra uma plataforma numa
subsidiária no exterior, sem que
o equipamento saia do país.

Meta anual
Depois de o saldo da balan-

ça comercial ter encerrado 2019
em US$ 48,035 bilhões, o segun-
do maior resultado positivo da
história, o mercado estima me-
nor volume de comércio em
2020, por causa da pandemia do
novo coronavírus. No entanto,
a retração das importações em
ritmo maior que a das exporta-
ções elevou as projeções de
saldo.

Segundo o boletim Focus,
pesquisa semanal com institui-
ções financeiras divulgada pelo
Banco Central, os analistas de
mercado preveem superávit de
US$ 55,15 bilhões para este ano.
O Ministério da Economia atu-
alizou a estimativa de saldo po-
sitivo para US$ 55 bilhões, com
leve queda em relação à estima-
tiva de US$ 55,4 bilhões divul-
gada em julho. (Agência Brasil)

Projeções no setor siderúrgico melhoram,
 mas ano deve fechar com queda

O Instituto Aço Brasil infor-
mou na quinta-feira, (1º) que a
produção total de aço bruto este
ano deverá ser de 30.498 milhões
de toneladas, volume 6,4% me-
nor do que o registrado em 2019.
Estima-se ainda que o período
seja encerrado com queda de
3,1% em vendas internas, atin-
gindo 18.223 milhões de tonela-
das.

Os volumes de exportações
e importações também foram re-
visados para 1,44 milhão de to-
neladas (US$ 5.580 milhões) e
1.819 milhões de toneladas (US$
1.943 milhões). Embora a avalia-

ção tenha melhorado desde a
última projeção feita pelo insti-
tuto, em julho, ambos os índices
continuam apresentando pers-
pectiva considerável de queda,
em relação a 2019, de 10,7% e
23,1%, respectivamente. Assim,
o consumo aparente deve ser de
19.998 milhões de toneladas, per-
fazendo uma redução de 4,7%.

Em entrevista coletiva, o se-
cretário especial de Produtivida-
de, Emprego e Competitividade,
Carlos da Costa, reconheceu a
possibilidade de haver alta no
preço dose produtos. Costa dis-
se que isso se explica pelo en-

colhimento de estoques, adota-
do como “estratégia de sobrevi-
vência”, e que se trata de uma
condição para que o setor pos-
sa se recuperar.

“Tínhamos começado bem o
ano. Fomos pegos de surpresa,
como o mundo inteiro, com uma
pandemia, e a primeira reação foi
[a de termos] a tempestade per-
feita. Tanto é que o setor de aço
previu uma queda de 20%”, dis-
se o secretário, em visita à usina
da Gerdau, em Araçariguama, re-
gião metropolitana de Sorocaba,
no estado de São Paulo.

“Nosso varejo, nosso ataca-

do, nossos distribuidores ema-
greceram, esvaziaram os esto-
ques. Até os estoques preenche-
rem-se novamente, vamos, infe-
lizmente, ter, em algumas locali-
dades, escassez de alguns pro-
dutos e preços mais altos, princi-
palmente na ponta. São as dores
da retomada”, acrescentou.

Segundo o Instituto Aço Bra-
sil, a crise sanitária baixou para
45% o nível de operações do se-
tor, que atualmente funciona com
63% de sua capacidade, a mesma
de janeiro deste ano. Para 2021, a
expectativa é de que chegue a
75%. (Agência Brasil)
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O Ministério da Educação
(MEC) divulgou na quinta-feira,
(1º) os dados preliminares do
Censo Escolar da Educação Bá-
sica 2020, relativos até o dia 11
de março. Os números mostram
que as matrículas nas redes pú-
blicas estaduais e municipais de
ensino somavam 36.140.678 es-
tudantes, desde a creche até o
ensino médio, incluindo a edu-
cação de jovens e adultos.

Os dados ainda poderão ser
revisados. Os responsáveis pe-
las escolas têm até o dia 30 des-
te mês para complementar os da-
dos e, se necessário, corrigir as
informações enviadas.

Os resultados referem-se à
matrícula inicial na creche, pré-

escola, ensino fundamental e en-
sino médio (incluindo o médio
integrado e normal magistério),
no ensino regular e na educa-
ção de jovens e adultos presen-
cial fundamental e médio (inclu-
indo a educação de jovens e
adultos integrada à educação
profissional) das redes estadu-
ais e municipais, urbanas e ru-
rais em tempo parcial e integral e
o total de matrículas nessas re-
des de ensino. Segundo a pas-
ta, a versão final do censo está
prevista para ser divulgada em
dezembro.

Os dados divulgados na quin-
ta-feira (1º) mostram que na edu-
cação infantil foram registradas
6.378.690 matrículas, das quais

2.404.273 em creches, somando as
matrículas em período integral
(1.372.196) e parcial (1.032.077) e
3.974.417 na pré-escola, dos quais
3.591.610 em período parcial e
382.807 no integral.

Já no ensino fundamental fo-
ram registradas 11.483.652 matrí-
culas nas séries iniciais (do 1º
ao 5º ano), sendo 10.570.953 em
período parcial e 912.699 em pe-
ríodo integral. As séries finais
(do 6º ao 9º ano) somaram
9.666.746 matrículas, sendo
8.957.114 em período parcial e
709.632 em período integral.

No ensino médio foram re-
gistradas 6.220.817 matrículas,
sendo 5.420.282 em período par-
cial e 800.535 em período inte-

gral. Na educação de jovens e
adultos presencial foram
1.074.373 matrículas, das quais
146.266 no ensino fundamental
e 928.107 no ensino médio.

O censo escolar é o princi-
pal instrumento de coleta de in-
formações da educação básica
e o mais importante levantamen-
to estatístico educacional brasi-
leiro nessa área. As matrículas e
os dados escolares coletados
servem de base para o repasse
de recursos do governo federal
e para o planejamento e divul-
gação de dados das avaliações
realizadas pelo Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira (Inep).
(Agência Brasil)

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) ini-
ciou a análise do “primeiro pa-
cote de dados” da vacina con-
tra covid-19 em desenvolvimen-
to pela Universidade de Oxford
e pela empresa anglo-sueca
AstraZeneca.

Em nota, a agência regula-
dora afirma que isso não signifi-
ca que já se possa chegar a uma
conclusão sobre a qualidade,
segurança e eficácia da vacina,
pois muitos dados ainda preci-
sam ser submetidos à análise.

A avaliação da Anvisa faz
parte do procedimento de “sub-
missão contínua”, adotado es-
pecificamente para as vacinas
contra covid-19 para “conferir
maior agilidade à análise regu-
latória dos dossiês de registro

Anvisa avalia estudos
não clínicos de vacina

contra a covid-19
dessas vacinas”.

Segundo a agência, o pro-
cedimento de submissão con-
tínua seguirá até que evidên-
cias suficientes estejam dispo-
níveis para suportar um pedi-
do formal de registro, desde
que possa se comprovar uma
relação de benefício-risco po-
sitiva e robusta.

No comunicado, a agência
se compromete a analisar os
dados da pesquisa da vacina à
medida em que se tornam dis-
poníveis e atuar da forma mais
rápida possível para que a po-
pulação tenha “acesso a vaci-
nas de qualidade, eficácia e se-
gurança comprovadas para
uso no contexto de emergên-
cias em saúde pública”. (Agên-
cia Brasil)

Em sua segunda visita a Per-
nambuco desde que foi eleito, o
presidente Jair Bolsonaro de-
sembarcou na quinta-feira (1º),
em São José do Egito, no sertão
do estado, para inaugurar a se-
gunda etapa do Sistema Adutor
do Pajeú.

Na cerimônia, acompanhado
por parlamentares e pelos minis-
tros Rogério Marinho (Desen-
volvimento Regional) e Luiz
Eduardo Ramos (Secretaria de
Governo), o presidente desta-
cou a importância da água para
o povo nordestino.

“A questão da água é vital
para todos nós. E, no semblante
do nordestino, quando chega
água parece que ganhou ele na
Mega-Sena. E ganhou sim”, afir-
mou.

Ainda em seu discurso, ele
defendeu a democracia. “Eu
nunca abrirei mão que meu povo
tenha liberdade e tenha demo-
cracia. Quem disse que eu ia fa-
zer o contrário deve estar decep-
cionado”, garantiu.

Adutora
A primeira etapa da adutora

foi inaugurada em 2013. O tre-
cho entregue hoje recebeu mais
de R$ 245 milhões do governo

Bolsonaro inaugura
obra de adutora
em Pernambuco

federal e começou a ser cons-
truído - pelo Departamento Na-
cional de Obras Contra as Secas
(Dnocs) - em março deste ano.
Com ele, a expectativa é de que
a oferta de água aumente em 78%
para a região. É que a vazão do
sistema passará de 290 para 480
litros por segundo. A captação
é realizada no Eixo Leste da
Transposição do Rio São Fran-
cisco.

Em outro município pernam-
bucano, Sertânia, o presidente
visitou obras do Ramal do
Agreste, na estação de bombe-
amento VII. A estrutura, que tam-
bém será receptora das águas do
Eixo Leste, está com 70,6% de
execução.

A expectativa é de atender 68
cidades e mais de 2,2 milhões de
habitantes. Bolsonaro retorna
hoje a Brasília.

Campina Grande
Antes de chegar a Pernam-

buco, o avião do presidente da
República fez uma escala em
Campina Grande (PB).

Lá, ainda no aeroporto da ci-
dade, ele se reuniu com o prefei-
to Romero Rodrigues (PSD) por
40 minutos e cumprimentou apoi-
adores. (Agência Brasil)
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Lembre sempre de lavar as mãos

Governo sanciona lei que muda as
regras sobre seguranças de barragens
O presidente Jair Bolsonaro

sancionou na quinta-feira, (1º) a
Lei 14.066/20 que muda as regras
sobre a seguranças de barra-
gens.

A lei, que estabelece a Políti-
ca Nacional de Segurança de
Barragens (PNSB), aumenta as
exigências com relação à segu-
rança e estipula multas adminis-
trativas, que vão de R$ 2 mil a
R$ 1 bilhão, às empresas que
descumprirem as normas.

Além das multas, o infrator
pode sofrer penalidades que vão

de advertência até a perda dos
direitos de exploração mineral ou
de benefícios fiscais concedi-
dos. A lei proíbe ainda o uso de
barragens construídas pelo mé-
todo chamado a montante, quan-
do a construção ocorre por meio
do acréscimo de camadas suces-
sivas de degraus com o próprio
material de rejeito de mineração
sob o dique inicial.

Esse foi o método utilizado
pela Vale nas barragens de Ma-
riana e Brumadinho, em Minas
Gerais, que romperam nos anos

de 2015 e 2019, matando mais de
250 pessoas. Com a nova lei, as
empresas têm o prazo de até 25
de fevereiro de 2022 para des-
comissionar as barragens,
isto é, desmontá-las. O pra-
zo, contudo, pode ser prorro-
gado pela Agência Nacional
de Mineração (ANM) em ra-
zão da inviabilidade técnica
para a execução do serviço nes-
se período.

A legislação também diz que
as áreas degradadas por aciden-
tes ou desastres ambientais,

como as de Mariana e Bruma-
dinho, têm prioridade para re-
ceber recursos do Fundo Na-
cional  de Meio Ambiente
(FNMA).

A lei determina ainda que
os responsáveis pelas barra-
gens notifiquem imediatamen-
te o órgão fiscalizador, o órgão
ambiental e o órgão de Defesa
Civil sobre qualquer alteração
das condições de segurança
da barragem que possa impli-
car acidente ou desastre.
(Agência Brasil)

Operação Sabotagem identifica
laranjas de facções criminosas

A Delegacia de Polícia Fe-
deral (PF) em Angra dos Reis,
na Costa Verde fluminense, de-
flagrou na quinta-feira, (1º) a
Operação Sabotagem, que cum-
priu mandados de busca e apre-
ensão nos municípios de São
Vicente e Santos, no litoral pau-
lista, e em Angra.

Na ação, foram apreendidos

documentos e celulares, com o
objetivo de identificar pessoas
usadas como laranjas por um lí-
der de facção criminosa. O nome
do alvo principal não foi divul-
gado pela Polícia Federal, que
informou tratar-se de um narco-
traficante que teve a prisão de-
cretada em 2019, acusado de or-
ganizar o comércio de drogas

entre o Brasil e a Europa, via
Porto de Santos.

As investigações identifica-
ram diversos imóveis de alto
padrão, avaliados entre R$ 2,5
milhões e R$ 5 milhões em An-
gra dos Reis, no nome de pes-
soas que declaram renda men-
sal de um salário mínimo, algu-
mas delas recebendo auxílio

emergencial. Os bens foram blo-
queados pela justiça.

Segundo a PF, o nome da
operação se refere à influência
de integrantes da organização
criminosa na obstrução das in-
vestigações, com ausência de
colaboração dos envolvidos
por temor à facção. (Agência
Brasil)

TSE inclui em normas eleitorais
medidas sanitárias contra a covid-19

O plenário do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) aprovou
na quinta-feira, (1º) a inclusão
nas normas eleitorais das me-
didas previstas no Plano de
Segurança Sanitária para as
eleições municipais de novem-
bro.

Com a formalidade, passam a
ser obrigatórias as medidas de

prevenção ao contágio pelo
novo coronavírus durante a vo-
tação, conforme previstas no pla-
no de segurança, que já havia
sido anunciado no início de se-
tembro.

Entre outras medidas, os elei-
tores só poderão entrar nos lo-
cais de votação se estiverem
usando máscaras faciais e de-

verão higienizar as mãos com
álcool em gel antes e depois de
votar.

Também foi oficializado a
expansão do horário de vota-
ção, que começará as 7h, con-
forme já anunciado anterior-
mente pelo TSE, e o treinamen-
to remoto dos mesários.

As novas regras preveem

ainda a transferência temporá-
ria de eleitor para permitir me-
lhor distribuição entre os locais
de votação e diretrizes comple-
mentares do comitê de monito-
ramento das eleições. Foi regu-
lamentada também a justifica-
ção de ausência às urnas por
meio do aplicativo e-título.
(Agência Brasil)

Impactos negativos da covid-19 nas
empresas diminuíram em agosto

Os impactos negativos da
pandemia da covid-19 foram
sentidos por 33,5% das 3,4 mi-
lhões de empresas brasileiras na
segunda quinzena de agosto,
contra 38,6% medidos no perío-
do anterior. Na primeira quinze-
na de junho, o efeito negativo
foi sentido por 70% do total.
Outras 37,9% tiveram impacto
pequeno ou inexistente e 28,6%
sentiram efeitos positivos com
a crise sanitária na segunda
quinzena de agosto. Os dados
foram divulgados hoje pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), na Pesquisa
Pulso Empresa: Impacto da Co-
vid19 nas Empresas.

Empresas de todos os por-
tes relataram a melhora na per-
cepção. Segundo o IBGE, os
efeitos pequenos ou inexisten-
tes foram sentidos por 52,6%
das empresas de grande porte,
43,3% das médias e por 37,8%
das menores. As de porte inter-
mediário tiveram a maior percep-
ção dos efeitos positivos, com
33,8%.

De acordo com o coordena-
dor de Pesquisas Conjunturais
em Empresas do IBGE, Flávio
Magheli, nos primeiros meses da
crise sanitária os impactos esta-
vam relacionados à demanda
por vendas, produção e atendi-
mento, com o fechamento das
lojas e o isolamento social. De-

pois, os problemas foram de ofer-
ta e acesso à cadeia de supri-
mentos. Com a flexibilização das
medidas restritivas, está ocor-
rendo um processo de retomada
gradual.

As empresas de construção
(40,0%) e do comércio (36,0%)
foram as que relataram mais efei-
tos negativos na quinzena, as
mesmas atividades da quinzena
anterior. A indústria (40,3%) e o
setor de serviços (43,2%) relata-
ram mais impactos pequenos ou
inexistentes, com destaque para
os segmentos de serviços de in-
formação e comunicação (68,7%)
e serviços de transporte (48,8%).
Segundo Magheli, o perfil do im-
pacto mudou no decorrer da
pandemia.

“Do ponto de vista setorial,
no início da pesquisa, há uma
incidência forte de dificuldades
na indústria, na construção, nos
serviços e principalmente no co-
mércio, devido à grande depen-
dência dos pequenos comérci-
os em relação às lojas físicas. Ao
longo desses três meses, ocor-
reu uma retomada gradual, mas
no final de agosto 33,5% das
empresas ainda sinalizam algum
grau de dificuldade”.

Na análise regional, no perío-
do analisado os efeitos foram pe-
quenos ou inexistentes para
37,4% das empresas na região
Norte; 37,3% no Sudeste; 42,9%

no Sul e 40,7% no Centro-Oeste.
Com a maior abertura econômica
nos estados do nordeste, a região
se destaca com 45% das empre-
sas relatando efeitos positivos na
segunda quinzena de agosto.

A redução nas vendas foi per-
cebido por 32,9% das empresas,
34,7% tiveram impactos peque-
nos ou inexistentes e 32,2% rela-
taram aumento nas vendas. O
setor mais afetado pela redução
nas vendas foi a construção, com
42,7%. O aumento foi sentido por
40,7% das empresas do comér-
cio, sendo 43% no comércio va-
rejista e 46,6% comércio de veí-
culos, peças e motocicletas.

Apenas 13,9% das empresas
relataram facilidade na capacida-
de de fabricar produtos ou aten-
der clientes, enquanto 31,4% ti-
veram dificuldades e 54,4% não
tiveram alteração significativa. A
dificuldade no acesso ao forne-
cedor foi relatada por 46,8% e
44,1% não perceberam alteração.
Obstáculos para realizar paga-
mentos de rotina foi sentida por
40,3% das empresas e 53% não
tiveram alteração significativa.

Segundo os dados do IBGE,
na segunda quinzena de agosto
85% das empresas em funciona-
mento mantiveram o número de
colaboradores em relação ao pe-
ríodo anterior, 8,1% diminuíram
e 6,3% ampliaram o quadro de
pessoal. Das 280 mil empresas

que demitiram, 56,8% diminuíram
o quadro em até 25%, sendo
55,8% delas empresas de menor
porte, com até 49 trabalhadores.

Entre as medidas de preven-
ção da pandemia foram relatadas
por 93,1% das empresas a reali-
zação de campanhas de informa-
ção e medidas extras de higiene,
28,6% mudaram o método de en-
trega, 25,7% adotaram o traba-
lho remoto, 20,1% anteciparam
férias dos funcionários e 23,8%
adiaram o pagamento de impos-
tos.

O apoio governamental para
adotar medidas para reduzir os
impactos da pandemia foi rela-
tado por 21,4% das empresas,
sendo 47,9% das empresas que
adiaram o pagamento de impos-
tos e 61,6% das que acessaram
linhas de crédito para o paga-
mento da folha salarial.

De acordo com Magheli, a si-
tuação geral das empresas me-
lhorou, mas ainda não foram re-
cuperadas as perdas provoca-
das pela pandemia da covid-19.

“Ao longo desses três me-
ses, a percepção das empresas
melhorou, mas o efeito de dimi-
nuição sobre as vendas, redu-
ção na capacidade de fabricar
produtos ou atender clientes, di-
ficuldades em acessar fornece-
dores e insumos e realizar paga-
mentos ainda faz parte da rotina
das empresas”. (Agência Brasil)

������� ��� ����	�
��� � ������ ��� ��� ������ ��������� ��� �������������������������� ����� 		�� �� !�"�� #$
� %$ &'�#"�()�*"%"��+,$-.�#'�/'%'��$0 '1"-��*���"2".��3&"#'�#$��4'��"�-'.��%�"����5����6������7���6��/��7��6��.
1"� 8'%9"� #"� �$ .� $&:�� /��� ��7��� "�'�� *������� ��	;����� ��� ������� ����.� ����� ���(�(���<=���(<(.� >�$� "
"?4'�#$��'@%"1?".�#$��%':$# 9$1&'��'9�9.�"A� !"#"�2'%�7"1:'�7%"#$3:'��=�.� 8' � A�-0"#"�2%':$#$1&$.�:'1#$1"1#'
"� "'� 2"0"9$1&'� #"� >�"1& "� #$� �B� (�(��(�.��� �A�-C'� #$� ������� �3&"1#'� "� $D$:�&"#"� $9� -�0"%�  01'%"#'.� 8' � #$8$% #"
"� ����	�
��� ���� ������.� 2"%"� >�$� $9� (�� # "3.� "� 8-� %� #'3� ��� # "3� 3�2%".� $8$&�$� '� 2"0"9$1&'.� 3'@� 2$1"� #$
 1: #E1: "� #$� 9�-&"� #$� (�F.� 2"0"9$1&'� #$� C'1'%G% '3� "#,':"&+: '3� 8 D"#'3� $9� (�F� $� $D2$# ?4'� #$� 9"1#"#'� #$
2$1C'%"� $� ","- "?4'�� / :"� "� 2"%&$� $D$:�&"#"� "#,$%& #"� #$� >�$.� &%"13:'%% #'� '� 2%"!'� 2%$, 3&'� 1'� "%&�� ���� #'� ���� 3$9
'� 2"0"9$1&'� ,'-�1&G% '.�  1 : "3$� '� 2%"!'� #$� (�� �>� 1!$�� # "3� 2"%"� >�$.�  1#$2$1#$1&$9$1&$� #$� 2$1C'%"� '�� 1',"
 1& 9"?4'.� "2%$3$1&$.� 1'3� 2%H2% '3� "�&'3.� 3�"�  92�01"?4'�� �$%G� '� 2%$3$1&$.� "8 D"#'� $� 2�@- :"#'� 1"� 8'%9"� #"� -$ �
����� 	����� �"#'� $� 2"33"#'� 1$3&"� : #"#$� #$� �4'� �"�-'.� "'3� (I� #$� 3$&$9@%'� #$� ����� � �(� $� ��=(�=����

��������������
�����%':$33'�/+3 :'�1�J�����<��������I��������((���-"33$J��33�1&'J��D$:�?4'�#$��$1&$1?"���33�1&'��% 1: 2"-
#'��%':$33'�KLKL��18'%9"?4'� 1# 32'1+,$-� KMKM���D$>�$1&$J��'1#'9+1 '��$3 #$1: "-� �-C"�#'��'-���D$:�&"#'J��32H- '�#$��'% ,"-�#'3
�"1&'3�$�'�&%'3����������������
��������������������������������������<��������I��������((�������		���� !�"��#$
� %$ &'�#"��)�*"%"��+,$-.�#'�/'%'��$0 '1"-�N���� 1C$ %'3.��3&"#'�#$��4'��"�-'.��%�"����1#%$"�/$%%"!�	�3".�1"�8'%9"�#"��$ .�$&:��/��
��7���"�'��*��;��������������.�7%"3 -$ %".�*��O5���������������.�7%"3 -$ %".�*�*���������������.�7%"3 -$ %".�$�	��������
P��
��������	�.�7%"3 -$ %".�>�$�-C$�8' �2%'2'3&"��9"�"?4'�#$��D$:�?4'�#$��$1&$1?"�2'%�2"%&$�#$��'1#'9+1 '��$3 #$1: "-��-C"
#'��'-���1:'1&%"1#'3$�"3� %Q3�$9� -�0"%�  1:$%&'�$�14'�3"@ #'.� 8' �#$&$%9 1"#"�"�3�"�����
��.�2'%�������.�@$9�:'9'�3�"
����	�
���2"%"�>�$.�1'�2%"!'�#$�(��# "3.�>�$�8-� %G�"2H3�'�#$:�%3'�#'�2%"!'�#'�2%$3$1&$�$# &"-.�&'9$�:'1C$: 9$1&'�$�3$�9"1 8$3&$
3'@%$�"�2$1C'%"�>�$�%$:" ��3'@%$�'�@$9� 9H,$-�#$�9"&%+:�-"�1��(�����<.�#'�(�������#$��4'��"�-'��'�"2"%&"9$1&'�1����I.�-':"- !"#'
1'����"1#"%�#'��#����>�$+.�@-':'�I.� 1&$0%"1&$�#'��'1#'9+1 '��$3 #$1: "-��-C"�#'��'-.�3 &�"#'�R�%�"�	"1'$-�	"%& 13��'-"?'.�1�������
�$%G�'�2%$3$1&$�$# &"-.�2'%�$D&%"&'.�"8 D"#'�$�2�@- :"#'�1"�8'%9"�#"�-$ �������	������"#'�$�2"33"#'�1$3&"�: #"#$�#$��4'��"�-'.
"'3�(��#$�3$&$9@%'�#$������ ������(�$���=(�=����

��������������
����������������������������������(�����(�����(I���������I�������		���� !�"��#$�� %$ &'�#"
�)�*"%"��+,$-.�#'�/'%'��$0 '1"-�*���� �&">�$%".��3&"#'�#$��4'��"�-'.��%�"�����%"1# %�#$��@%$���S1 '%.�1"�8'%9"�#"��$ .�$&:�
/�����7���"�'����������	������������*�����������.�7%"3 -$ %'.��'-&$ %'.���/��I�����������.�>�$�-C$�8' �2%'2'3&"
�9"� "?4'� #$� �D$:�?4'� #$� �+&�-'� �D&%"A�# : "-� 2'%� 2"%&$� #$� 7"1:'� 7%"#$3:'� �=�.� '@A$& ,"1#'� "� >�"1& "� #$� �B� �����<.��
�3$&$9@%'� #$� ��(��.� %$2%$3$1&"#"� 2$-"� �Q#�-"� #$� �%Q# &'� 7"1:G% '� �92%Q3& 9'� �$33'"-� 1�� ���������I<�� �3&"1#'� '
$D$:�&"#'� $9� -�0"%�  01'%"#'.� #$&$%9 1'�3$� "� : &"?4'� 2'%� $# &"-.� 2"%"� >�$� $9� ��� # "3.� "� 8-� %� #'3� ��� # "3� 3�2%".� 2"0�$
'�#Q@ &'�"&�"- !"#'.�':"3 4'�$9�>�$�"�,$%@"�C'1'%G% "�3$%G�%$#�! #"�2$-"�9$&"#$.�'��$9�(��# "3.�$9@"%0�$�'��%$:'1C$?"
'� :%Q# &'� #'� $D$>�$1&$.� :'92%',"1#'� '� #$2H3 &'� #$� ��F� #'� ,"-'%� #"� $D$:�?4'.�  1:-�3 ,$� :�3&"3� $� C'1'%G% '3.� 2'#$1#'
%$>�$%$%�>�$�'�2"0"9$1&'�%$3&"1&$�3$A"�8$ &'�$9���2"%:$-"3�9$13" 3.�":%$3: #"3�#$�:'%%$?4'�9'1$&G% "�$�A�%'3�#$�(F���9
2'%�:$1&'��"'�9E3.�3'@�2$1"�#$�2$1C'%"�#$�@$13�$�3�"�","- "?4'���$:'%% #'3�'3�2%"!'3�3�2%".�1'�3 -E1: '.�3$%G�1'9$"#'
:�%"#'%� $32$: "-� $� #"#'� %$0�-"%� 2%'33$0� 9$1&'� "'� 8$ &'�� �$%G� '� 2%$3$1&$� $# &"-.� 2'%� $D&%"&'.� "8 D"#'� $� 2�@- :"#'� 1"� 8'%9"
#"� -$ �� ����� 	����� �"#'� $� 2"33"#'� 1$3&"� : #"#$� #$� �4'� �"�-'.� "'3� (<� #$� "0'3&'� #$� ����� ����(�$���=(�=����

�# &"-� #$� � &"?4'�� �%"!'� ��� # "3�� �%':$33'� 1�� (��<��((�������������(���� �� �%�� /$- 2$� �-@$%& 1 � �"1 � * "%'.� �� !� #$
� %$ &'� #"� ��)� *"%"� �+,$-� #'� /'%'� �$1&%"-� #"� �"2 &"-=��.� /"!� �"@$%� "� * 1+: �3� ��#3:C$%� 	"&C "3� ���/�� �<��(���I��
�(�.� >�$� ����� �': $#"#$� �#�:": '1"-� �4'� �"�-'� -C$� "A� !'�� "?4'� 	'1 &H% ".� 2"%"� :'@%"1?"� #"� >�"1& "� #$� �B
(�����.����9"%?'�#$������.�#$:'%%$1&$�#'��13&%�9$1&'��"%& :�-"%�#$��'1&%"&'�#$��%$3&"?4'�#$��$%, ?'3��#�:": '1" 3.
&$1#'� :'9'� '@A$&'� '� :�%3'� #$� �10$1C"% "� � , -.� 2$%+'#'� # �%1'�� �3&"1#'� '� %$>�$% #'� $9� -�0"%�  01'%"#'.� 8' � #$8$% #"
"� : &"?4'� 2'%� $# &"-.� 2"%"� >�$� $9� (�� # "3.� "� 8-� %� #'3� ��� # "3� 3�2%".� 2"0�$� '� #Q@ &'� �8 :"1#'�  3$1&'� #$� :�3&"3
2%':$33�" 3�.� ":%$3: #'� #$� C'1'%G% '3� "#,':"&+: '3� $>� ,"-$1&$3� "� �F� #'� ,"-'%� #'� #Q@ &'� �"%& 0'� I�(� #'� ����.� '�
'8$%$?"� $9@"%0'3.� 3'@� 2$1"� #$� :'1,$%&$%3$� '� 9"1#"#'�  1 : "-� $9� 9"1#"#'� $D$:�& ,'�� �$:'%% #'3� '3� 2%"!'3� 3�2%".
1'� 3 -E1: '.� 3$%G� 1'9$"#'� :�%"#'%� $32$: "-� $� #"#'� %$0�-"%� 2%'33$0� 9$1&'� "'� 8$ &'.� 1'3� 9'-#$3� #'� "%& 0'� ��I.� �*� #'
������$%G�'�2%$3$1&$.�"8 D"#'�$�2�@- :"#'�������	������"#'�$�2"33"#'�1$3&"�: #"#$�#$��4'��"�-'.�"'3��(�#$�A�-C'
#$� ����� � �(� $� ��=(�=����

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES



SEXTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 2020 Página 5Jornal O DIA SP ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Imobel Participações Socitarias S/A.
CNPJ 53.595.260/0001-13 - NIRE 35.300.099.036

Comunicado de Extravio de Documentos
A empresa Imobel Participações Societárias S/A., estabele-
cida a Rua Octavio Zampirollo, 270 - A - Parque Itaguaçu da 
Cantareira -São Paulo/SP: Comunica o extravio dos seguintes 
documentos: 02 livros capa dura - Livro de Registro de Ações 
Nominativas nº 1 e Livro de Transferência de Ações Nominati-
vas nº 1. São Paulo, 1 de outubro de 2020. A Administração.

Imobel S/A. Urbanizadora e Construtora.
CNPJ 46.375.861.0001-55 - NIRE 35.300.035.976

Comunicado de Extravio de Documentos
A empresa Imobel S/A. Urbanizadora e Construtora, estabelecida 
a Rua Octavio Zampirollo, 270 - Parque Itaguaçu da Cantareira - 
São Paulo/ SP: Comunica o extravio dos seguintes documentos: 
02 livros capa dura - Livro de Registro de Ações Nominativas nº 
1 e Livro de Transferência de Ações Nominativas nº 1. São Paulo, 
1 de outubro de 2020. A Administração.

Relatório de Administração

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro (Em R$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em R$) Demonstração do Resultado (Em R$) 31/12/2019 31/12/2018

Demonstração do Fluxo de Caixa (Em R$)

Diretoria - Carlos Eduardo Araújo Tibério - Administrador

Senhores Acionistas: Na forma do artigo 176 da Lei nº 6.404/76, e em conformidade com o Estatuto Social desta Companhia, subme-
temos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios em 31.12.2019 e 31.12.2018, expressas em Reais. 
Colocamo-nos à disposição para prestar esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Projeto Olimpíadas - Empreendimentos Imobiliários S.A. - C.N.P.J. 03.849.451/0001-96

Contadora - Maisa Aparecida Pereira da Silva de Lima - CT CRC 1SP 125.678/O-2

ATIVO 2019 2018
Circulante 468.354,78 775.968,41
Disponibilidade e Aplicações fi nanceiras 466.779,10 775.934,67
Créditos diversos e outros ativos 1.575,68 33,74
Não Circulante 29.716.130,95 29.084.180,51
Realizável a Longo Prazo 29.716.130,95 29.084.180,51
Créditos de pessoas ligadas 7.543.989,03 6.912.038,59
Imóveis destinados a venda 22.172.141,92 22.172.141,92
Total do Ativo 30.184.485,73 29.860.148,92

Descrição Capital Reserva Lucros
Saldos em Social de Capital Acumulados  Total
 31.12.17 23.097.515,00 2.198.961,80 4.151.681,33 29.448.158,13
Lucro Líquido do Exercício - - 4.409.091,02 4.409.091,02
Constituição 
 de reserva legal - 220.454,55 (220.454,55) -
Distribuição de dividendos - - (4.151.681,33) (4.151.681,33)
Saldos em 
 31.12.18 23.097.515,00 2.419.416,35 4.188.636,47 29.705.567,82
Lucro Líquido do Exercício - - 4.509.188,33 4.509.188,33
Constituição 
 de reserva legal - 225.459,42 (225.459,42) -
Distribuição de dividendos - - (4.188.636,47) (4.188.636,47)
Saldos em
 31.12.19 23.097.515,00 2.644.875,77 4.283.728,91 30.026.119,68

Receita de Aluguéis de Imóveis 5.324.235,46 5.202.999,42
( - ) Impostos incidentes sobre vendas (194.334,58) (189.909,51)
( = ) Resultado do aluguel de imóveis 5.129.900,88 5.013.089,91
( = ) Resultado bruto 5.129.900,88 5.013.089,91
(+/-) Despesas e receitas operacionais
Despesas administrativas (66.296,43) (68.523,54)
Despesas tributárias (507,89) (156,95)
Despesas fi nanceiras (6.814,33) (6.682,18)
Receitas fi nanceiras 12.398,37 20.378,96
 (61.220,28) (54.983,71)
( = ) Resultado operacional 5.068.680,60 4.958.106,20
(=) Resultado antes das 
 provisões tributárias 5.068.680,60 4.958.106,20
( - ) Contribuição social (154.453,84) (151.680,50)
( - ) Provisão para imposto de renda (405.038,43) (397.334,68)
( = ) Resultado líquido do exercício 4.509.188,33 4.409.091,02

Das atividades operacionais 2019 2018
Lucro líquido antes do IR e da CS 5.068.680,60 4.958.106,20
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades 
 geradas pelas atividades operacionais:
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Créditos diversos (1.541,94) 280,83
(Decréscimo) acréscimo em passivos
Obrigações tributárias 3.784,95 1.484,45
Caixa proveniente das operações 5.070.923,61 4.959.871,48
Imposto de renda e contribuição social pagos (559.492,27) (549.015,18)
Caixa líquido proveniente das (aplicados
 nas) atividades operacionais 4.511.431,34 4.410.856,30
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Caixa líquido aplicado
 nas atividades de investimento - -
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
Caixa líquido proveniente das (aplicados 
 nas) atividades de fi nanciamentos - -
Das atividades de fi nanciamento com acionistas
Distribuição de lucros (4.188.636,47) (4.151.681,33)
Contas a receber de partes relacionadas (631.950,44) (184.318,67)
Caixa líquido utilizado pelas atividades 
 de fi nanciamento com acionistas (4.820.586,91) (4.336.000,00)
Aumento (Redução) líquido de caixa 
 e equivalente de caixa (309.155,57) 74.856,30
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 775.934,67 701.078,37
No fi m do exercício 466.779,10 775.934,67
Aumento (Redução) líquido de caixa 
 e equivalente de caixa (309.155,57) 74.856,30

PASSIVO 2019 2018
Circulante 158.366,05 154.581,10
Obrigações tributárias 158.366,05 154.581,10
Patrimônio Líquido 30.026.119,68 29.705.567,82
Capital social 23.097.515,00 23.097.515,00
Reserva de Capital 2.644.875,77 2.419.416,35
Reserva de Lucros 4.283.728,91 4.188.636,47
Total do Passivo 30.184.485,73 29.860.148,92

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária

IBRATI - INSTITUT O BRASILEIRO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM-
LIQUIDAÇÃO;  associação sem fins lucrativos, situado na Rua Latif Fakhouri, 646, 3º
andar, Vila Santa Catarina, São Paulo, SP, CEP: 04367-010, inscrit a no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº. 06.912.957/0001-90, através de sua
Liquidante, Andrea Rodrigues Oliveira Lopes, pelo presente EDITAL e na forma de seu
Estatuto Social, CONVOCA a todos os seus associados para a Assembleia Geral
Extraordinária, nos termos do artigo 18° e seguintes, do Estatuto Social, que se
realizará na Rua Latif Fakhouri, 646, 3º andar, V ila Santa Catarina, São Paulo, SP,
CEP: 04367-010, em 20 de outubro de 2020, em 1ª convocação às 18h00, em 2ª
convocação às 19h00, e em 3ª e última convocação às 20h00, para deliberar a
seguinte ordem do dia: I) Apreciação do pedido de renúncia ao cargo de Liquidante; II)
Eleição para nomeação do novo Liquidante. São Paulo, 01 de outubro de 2020.

Andrea Rodrigues Oliveira Lopes - Liquidante

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1030393-91.2014.8.26.0100 
O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ªVara de Registros Públi-
cos,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Vivian 
Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) - 
Hilda Soares Damiani,Nelson Damiani,GILDO DE FREI-
TAS, Drogaria Ferreira Santos Ltda - FARMAIS, RaifJabra, 
Sao Paulo Guaianeses Comercio de Carnes Ltda-Açougue 
Max de Carnes, Teruya Masahiro,Taeko Minei Teruya, 
Marciel Almeida Oliveira e s/m Maria Lucelia Cavalcantes 
de Oliveira OU QUEM NO IMOVEL RESIDIR, Antonio 
Matheus,Germande Toro Rios, Hanny Fashion Modas Ltda, 
Enrico Zinger, José Zinger, JA Processamento de Dados 
Informatica Ltda,Roberta Aparecida Rodrigues Carrupt 
Macera e Vitor Alex Macera,réus ausentes,incertos,desço-
nhecidos,eventuais interessados, bem como seus cônjuges 
e/ou sucessores, que JOAO FERRAZ LOPES ajuizou(ram) 
ação de USUCAPIÃO,visando declaração de domínio so-
bre imóvel situado na Rua Francisco Roldão,nº45,Guaiana-
ses,CEP 08411-050,São Paulo-SP,alegando posse mansa 
e pacífica no prazo legal.Estando em termos,expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para 
contestarem no prazo de 15(quinze)dias úteis, a fluir após o 
prazo de 20(vinte)dias da publicação deste edital.Não sen-
do 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 formada lei.     [1,2] 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº1036355-61.2015.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do 
Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Vivian Labruna 
Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) (CP) 
HERNANI LOPES MOREIRA (067.333.926.23) E S/M IDA 
CANEROLOPES, DIGNA VILLANUEVA VIEIRA DE NANIN, 
JOSEPHA NANIN VILLANUEVA,ODILO NANIN VILLA-
NUEVA (037.762.158-79) E S/M PILAR DOLORES ROSELL 
NANIN VILLANUEVA (021.855.218-10), TAB: JUAREZ 
BARROS DE SIQUEIRA (374.608.708-20) E S/M IZABEL 
FERRAZ DE SIQUEIRA, +TAB E DE FATO: NELSON 
KAMEJU HAMADA(297.237.958-68) E S/M ANTONIA 
FURLAN HAMADA e Odair Anunciato OU QUEM NO 
IMÓVEL RESIDIR, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados,bem como seus cônjuges e/ou suces-
sores, que José Lourenço Magnoli ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO,visando declaração de domínio sobre imóvel 
situado na Avenida Salim Farah Maluf, Nº 4.378 antigo 18 
Bairro Água Rasa, São Paulo SP, CEP: 03076-000, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencio-
nados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a 
fluir após o prazo de20 (vinte) dias da publicação deste edital. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presen-
te edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.   [1,2] 

11ª VARA CÍVEL MM(a). Juiz(a) de Direito Dr(a).Dimitrios 
Zarvos Varellis. DECISÃO-EDITAL Processo nº: 1052039-
55.2017.8.26.0100 Classe-Assunto: Execução de Título 
Extrajudicial-Despesas Condominiais Exequente: Condomi-
nio Edificio Mário Wallace Simonsen Cochrane Executado: 
Industria e Comercio Ajax S/A, na pessoa de Mário Roberto 
Medeiros Este Juízo FAZ SABER a Industria e Comercio 
Ajax S/A,na pessoa de Mário Roberto Medeiros,domiciliado 
em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação 
EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL por Condomi-
nio Edificio Mário Wallace Simonsen Cochrane, alegando 
em síntese:"A Executada é proprietária da unidade de nº 
24, do Condomínio Exequente, há débitos condominiais em 
aberto desde o ano de 2014 que remontam o total de R$ 
48.507,95 (quarenta e oito mil quinhentos e sete reais e 
noventa e cinco centavos), até a data de 16/02/2017. Sem 
solução acerca do pagamento dos débitos em atraso, o 
Condomínio Exequente busca de tutela jurisdicional. 
"Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos 
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente pagamento ou oferte defesa nos termos legais. 
No silêncio, será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O 
presente edital tem o prazo de 20 dias.                              [1,2] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 20 
(VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1056068-46.2020.8.26.0100 O 
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Família e Sucessões, do 
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, DR. LEONARDO 
AIGNER RIBEIRO, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a quem 
possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração 
de Regime de Bens movida por Monica Aparecida Medeiros 
Cappia e Wagner Parros Cappia, por meio da qual os reque-
rentes indicados intentam alterar o regime de bens do casa-
mento de Comunhão Parcial de Bens para SEPARAÇÃO TO-
TAL DE BENS.O presente edital é expedido nos termos do ar-
tigo 734,§ 1º do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixa-
do e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 29 de julho de 2020           [1,2] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS. PRAZO 
30 DIAS.PROCESSO Nº. 1056708-49.2020.8.26.0100. A Dra. 
Erica Regina Colmenero Coimbra, Juíza de Direito da 7ª Vara 
de Família e Sucessões - Foro Central/SP. Faz saber que nos 
autos de Alteração do Regime de Bens do Casamento, 
Juliana Mitico Valente Riccardi e Rodrigo Riccardi, objetivam 
alterar o regime de bens do casamento passando da atual 
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS para a SEPARAÇÃO 
TOTAL DE BENS. Nestas condições, expede-se edital com o 
prazo de 30 dias, para que terceiros interessados se 
manifestem nos autos, sob pena de serem aceitos os fatos. 
Será o edital afixado e publicado na forma da Lei.                [1,2] 

Andorra Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF: 13.159.862/0001-03 - NIRE: 35.225.026.880

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 02.09.2020, às 10hs, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. 
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Secretária: Sigrid Barcelos. 
Deliberações Aprovadas: redução do capital social em R$ 3.700.000,00, considerados excessivos em relação ao 
objeto, com o cancelamento de 3.700.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo 2.960.000 quotas de 
propriedade da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., e 740.000 quotas de propriedade da Magik LZ 
Empreendimentos Imobiliários Ltda., as quais receberão o valor da redução em moeda corrente do país, a título de 
restituição do valor das quotas canceladas. Passando o capital social de R$ 18.781.929,00 para R$ 15.081.929,00, 
dividido em 15.081.929 quotas. Autorizar os administradores a assinar todos os documentos necessários. Encerramento: 
Nada mais. São Paulo, 02.09.2020. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. por Sandra Esthy Attié Petzenbaum 
e Sigrid Barcelos, Magik LZ Empreendimentos Imobiliários Ltda. por Levi Zylberman.

AMPARO MATERNAL
CNPJ 61.904678/0001-93
Edital de Convocação de

Assembléia Geral Ordinária
A Diretora Presidente da Amparo Maternal, 
Associação civil sem fi ns lucrativos, no uso 
de suas atribuições conferidas pelo art. 12, 
§2º do Estatuto Social da entidade, convoca 
todos os seus Associados a participar da 
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no 
dia 22 de outubro de 2020, às 14h30min, em 
primeira chamada, e às 15 horas em segunda 
chamada, no endereço: Rua Napoleão de 
Barros, 1035, Vila Clementino, São Paulo/SP,
CEP 04024-003, para deliberarem sobre os as-
suntos destacados na ordem do dia, a saber:
1. Prestação de Contas do ano de 2018 e 2019. 
2. Outros assuntos de interesse da Associação. 

São Paulo, 30 de setembro de 2020.
Euza Maria de Almeida  

Diretora Presidente

Baldan Implementos Agricolas S.A
NIRE 35300028252 - CNPJ/MF n.º 52.311.347/0001-59

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
Aos 29/05/2020, às 9 horas, na sede, situada na Avenida Baldan, n.º 1500, Nova Matão, CEP 15.993-000, na cidade 
de Matão/SP. Convocação: Convocação pessoal por carta protocolo. Presença Legal: Celso Antonio Ruiz, Diretor 
Superintendente. Livro de Presença: Assinaram os acionistas representando 100% do capital social votante da 
Companhia. Mesa: Presidente Walter Baldan Filho. Secretário: Renato José Mastropietro. Ordem do dia: Em sede 
de Ordinária:  a.) Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Parecer 

b) eleição dos membros do Conselho 
 Em sede de Extraordinária: a.) 

-

referente as Cédulas de Crédito Bancário de números 208180 e 202272, conforme aprovado em Reunião do Con-
b.)

c.) Deliberações: Os acionistas deliberaram, em sede Or-
dinária, por: (a) Após terem sido prestados os esclarecimentos necessários, foi dispensada a leitura e, resultaram 
aprovados, sem reservas e por unanimidade: i) as contas dos administradores e, ii) o balanço patrimonial e demais 

anexo. 

-

-

livro próprio. Os acionistas deliberaram, em sede Extraordinária, por: 

Reunião do Conselho de Administração realizada em 20.01.2020 e Contrato de abertura de crédito com aliena-

202272, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada 15.10.2019. (b) Os acionistas, 

-
pregados da Companhia, a mesma será aplicada ao Conselho de Administração nas mesmas bases e percentuais. 

Quorum das Deliberações: todas as matérias constantes 
na ordem do dia foram aprovadas por unanimidade de votos dos presentes. Os acionistas presentes, à unanimida-
de, aprovaram a lavratura da presente ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas 

Encerramento:
-

cessário à lavratura da presente Ata, foi à mesma reaberta na ordem de deliberações, lida esta Ata na presença 
de todos e aprovada pela unanimidade dos presentes. Assinaturas: Walter Baldan Filho - Presidente da Assem-

Jucesp nº 380.993/20-0 em sessão de 17/09/2020.  

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS RICARDO NAHAT, Oficial
do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil,
expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente a usucapião administrativo, prenotado sob nº 749.740 em 07 de
agosto de 2018 a requerimento de EUGÊNIO CARLOS BARBOZA, brasileiro, casado com Luciana Mendes
Barboza, no regime da comunhão parcial de bens, portadores dos RG’s nºs 11.222.947-SP e 20.478.072-X-
SP e dos CPF’s nºs 237.117.289-87 e 135.311.138-52, respectivamente, com escritório na Rua Bandeira
Paulista nº 843, FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, terceiros eventualmente interessados,
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que INCORPORAÇÕES E
CONSTRUÇÕES WALDORF S/A, com as seguintes denominações anteriores: WALDORF
INCORPORADORA E IMÓVEIS S/A e WALDORF INCOTER INCORPORADORA DE IMÓVEIS S/A,
CNPJ nº 61.086.450/0001-33, com situação cadastral baixada (inaptidão Lei 11.941/2009 art. 54), na pessoa
de seu diretor presidente legal, Sr. Sérgio Clother Grecchi, requereu a USUCAPIÃO ORDINÁRIA, nos
termos do artigo 1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15 e provimento 65/2017 da CNJ, visando a
declaração de domínio sobre O APARTAMENTO Nº 51, localizado no 5º p avimento do Edifício Opalina,
situado a Rua Engenheiro João Monteiro da Gama nº 40, com área útil de 75,06m2, área comum de 16,72m2,
área total de 91,78m2, com uma fração ideal no terreno de 1,423% ou 14,14m2, com uma quota para efeito de
despesas de condomínio de 1,7328/%, matriculado sob nº 113.305, de propriedade de WALDORF INCOTER
INCORPORADORA DE IMÓVEIS S/A, acima qualificada, alegando e comprovando posse mansa e pacifica
há 40 anos exercida pelo autor. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para no prazo de 15 (quinze) dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos
como verdadeiros os fatos articulados pelos autores, nos termos do artigo 16 do provimento 65/2017 da CNJ.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 28 de setembro de 2020.

02 e 17/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0701214-47.2008.8.26.0020 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a).
Sabrina Salvadori Sandy Severino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ENILSON DE ANDRADE MELO,
Brasileiro, CPF 044.427.648-32, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DE SÃO PAULO - CDHU, objetivando
a rescisão contratual por inadimplência e ocupação irregular de imóvel c/c com reintegração de posse.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de setembro de 2020. 02 e 03/10

2ª Vara de Registros Públicos - 2ª Vara de Registros Públicos - EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos
da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº1023860-82.2015.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma
da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Genoracy Castilho Polano, Espólio, Edifício Caramuru, na pessoa de seusíndico,
. Espolio de Vicente Polano e . Espolio de ELIAS LAPENDA, réus ausentes, incertos,desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Kelly de Morais Attorre e Fabio Attorre
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Santa
Ifigência, n° 59, apartamento 22, Edifício Caramuru,São Paulo, CEP 01207-001, alegando posse mansa e
pacífica no prazo legal. Estando em termos,expede-se o presente edital para citação dos supramencionados
para contestaremno prazo de 15 (quinze) diasúteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste
edital. Não sendocontestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Seráo presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passadonesta
cidade de São Paulo, aos 23 de setembro de 2020 J - 02 e 03/10

2ª Vara de Registros Públicos - 2ª Vara de Registros Públicos EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1121259-43.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Síndica Consultoria e Participações Ltda-ME, Edificio Paris Itaim, na pessoa
do sindico, Tarcisico V ieira Rodrigues, Jorge Luiz Baptista Elias, Lucila Trajano Telles Elias, réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Solange
Batista Elias Golmia ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre im&oacu te;vel
situado na Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, nº 255, Edifício Paris, apto 70, Jardim Paulista, CEP 04543-
120, São Paulo-SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a
fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. 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. J - 02 e 03/10

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0010223-48.2019.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Ademir Modesto
de Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MAR TA COELHO MERCADANTE, Brasileira, do Lar, CPF
103.007.728-23, que por este Juízo tramita o presente cumprimento de sentença, movido por Sociedade
Educacional Bricor Ltda. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV
do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 12.433,34 (maio/2019), devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias úteis para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua 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 12 de setembro de 2020.  02 e 03.10

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0003758-56.2020.8.26.0011. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Rosana
Moreno Santiso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Ana Lúcia Salzano Ramires Woiler, CPF 173.339.688-
80, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Editora Sol Soft’s Livros Ltda.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada
a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague a quantia de R$ 3.078,27 (junho/2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 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 02 de setembro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014847-08.2015.8.26.0020. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Flavia
Bezerra Tone Xavier, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Maria Inês Primo, CPF 030.890.548-25, que lhe foi
proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Banco Itaú Veículos S.A, relativa
ao veículo marca Peugeot/206 SW (Flex) Presenc, preto, ano 2006, placa DUA9936, chassi
9362EKFW97B006311, apreendido em 12.02.2016, haja vista o inadimplemento do contrato de financiamento nº
62410-397643859. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por
EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo de 15 dias,
oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. Não sendo contestada a ação,
a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de agosto
de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1003239-64.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de Filippo, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) +Pedro Borges Pereira, +Nilda Maria Machado, Termo Assessoria Ao Mercado de Capitais e 
Empreendimentos Ltda., . WILLIANS MOREIRA AMBROSIO, . ELYMORGIRS GARBO e REGINA CELIA DE MOURA, réus 
ausentes, incertos, desconhecidos,eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Marcio Binoto e 
Debora Dalcin Kullian Binoto ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua 
Silvio Noronha, nº 53, Edifício Viviane, apto 43, CEP 03242-040, São Paulo-SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. 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        [1,2] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0038170-37.2020.8.26.0100. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio 
da Costa Leite, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Tocam Impregnação Indústria e Comércio Ltda, 
CNPJ 51.545.150/0001-11, na pessoa de seu representante legal, que a Ação de Procedimento 
Comum, requerida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, foi julgada procedente, 
condenando a ré ao pagamento de R$ 86.774,83 (21.08.2020), corrigidos monetariamente, bem como  
a custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando a executada em lugar ignorado, 

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

B 01 e 02/10

2ª Vara de Registros Públicos2ª Vara de Registros Públicos EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1093005-60.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Pablo Fernandez Atienza e Amparo Barbera Sune, Vagner Moscardi e Mirian
Gleidis Prost Baliero Moscardi, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges e/ou sucessores, que Hiroyuki Kitabayashi e Kazue Yoshida Kitabayashi ajuizou ação de
USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Travessa Particular nº 82-A, localizado
hoje na Rua Santo Albano, nº 460, Bairr o Vila Vera, São Paulo – SP, CEP: 04296-000, alegando posse mansa
e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expedese o presente edital para citação dos supramencionados
para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste
edital. 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. J - 01 e 02/10

1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0051807-07.2010.8.26.0100 (USUC 1152) 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) Ormino Rodrigues Vidigal Filho, Antônio José Neves, Sumiko Ltda., réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/
ou sucessores, que Marcos Aurélio Betoni ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domíni
o sobre o imóvel localizado na Rua Jose Libero, nº 95 – São Judas - Saúde - São Paulo – SP, com área de 538,75
m², contribuinte n° 047.284.0107-3, 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. J - 01 e 02/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1023756-25.2017.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Fausto
Dalmaschio Ferreira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) OTO RODRIGUES MORENO - ME, CNPJ
11.868.142/0001-91 e TATIANE COSTA CORREA, CPF 285.983.178-96, que lhe foi proposta uma ação de
Monitória por parte de BANCO DO BRASIL S/A, objetivando o pagamento do “TERMO DE ADESÃO AO
REGULAMENTO DO CARTÃO BNDES” nº 432.501.750, firmado em 19/02/2013. Encontrandose o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial
no valor de R$ 210.370,86 (16/05/2017), devidamente atualizada, bem como dos honorários advocatícios
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo
701 do CPC. Não havendo resposta, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 10 de setembro de 2020. 01 e 02/10

XV - Butantã1ª Vara Cível EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0002830-63.2020.8.26.0704 A MM. 
Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra Mônica de Cassia Thomaz Perez 
Reis Lobo, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a LAERCIO JACOB, RG 3.110.114, CPF 022.798.948-15, que Condomínio 

 requereu o Cumprimento de Sentença, para receber a quantia de R$ 70.981,75 (agosto/20). 
Estando o executado em lugar ignorado, expede-se EDITAL, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito, 
atualizado e acrescido das importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 
10% sobre o valor total da dívida (Art. 523, §1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente impugnação (Art. 525 do CPC). Será o presente edital publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de agosto de 2020.                                                                               [1,2] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1001155-87.2015.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCIA 
VAZ DOMINGUES, RG 17938840, CPF 079.121.638-16, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: a cobrança de R$11.098,52 (fevereiro/2015), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito 
Bancário nº 2.302.371. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 

na época do pagamento com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral (art. 827, § 1º, do CPC)  
ou ofereça embargos no prazo de 15 dias (art. 231, do CPC), podendo ainda depositar 30% do valor em execução (incluindo custas 
e honorários de advogado), no prazo para oferta dos embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo 
remanescente em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Não efetuado o pagamento  

 
   B 01 e 02/10

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1033185-18.2014.8.26.0100. O Dr. Gustavo Coube de Carvalho, Juiz de Direito da  
5ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a Spyridon Karabourniotis, CPF 243.391.568-68, que ContInvest 
Factoring Fomento Comercial Ltda - ME, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 576.115,58 
(agosto/2020), referente ao inadimplemento do cheque nº 950868, do Banco HSBC, no valor de R$ 200.000,00. Estando o 

especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 
B 01 e 02/10

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002962-74.2020.8.26.0008 O MM. Juiz de Direito 
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Erasmo Samuel Tozetto, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a NAVARRO & GERASOUZA INDÚSTRIA COMÉRCIO DE ARTEFATOS METÁLICOS LTDA. EPP,  
CNPJ 19.741.226/0001-71, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por BJP 
Comércio Eireli. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi 

do presente edital, pague a quantia de R$ 60.387,57, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor 

lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de agosto de 2020.                   B 01 e 02/10

Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0037590-07.2020.8.26.0100) - Processo principal: 
1007131-73.2018.8.26.0100. A Dra. Ana Lúcia Xavier Goldman, Juíza de Direito da 28ª Vara Cível - Foro 
Central Cível. Faz Saber a Energyway Controles Técnicos Ltda. ME, CNPJ 00.669.949/0001-89, na pessoa 
de seu representante legal, que a Ação de Procedimento Comum, requerida por Eletropaulo Metropolitana 
Eletricidade de São Paulo S/A, foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 117.397,80 
(08/2020), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais cominações. 

supra, efetue o pagamento voluntário do débito, sob pena de ser acrescido de multa no percentual de 10% 
e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada, independente de penhora ou nova intimação, 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de setembro de 2020.           B 01 e 02/10

Companhia de Participações Aeroportuárias
CNPJ/ME nº 09.352.896/0001-42 – NIRE 35.300.353.170

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Srs. Acionistas da Companhia convocados para comparecer à AGE da Companhia que será realizada, na forma 
exclusivamente Digital, ou seja, os sócios só poderão participar e votar a distância, via sistema eletrônico, em conformidade 
com a Instrução Normativa DREI nº 79, de 14/04/2020, a ser realizada no dia 16/10/2020, às 11h30, a fim de deliberar 
acerca da seguinte Ordem do Dia: (i) discutir a carta recebida por sua subsidiária em Curaçao, da CIAH (Hato International 
Airport N.V.), na data de 14/09/2020, com o propósito de término do contrato denominado “Development, Operation and 
Maintenance Agreement” e (ii) decidir e aprovar a resposta a ser enviada para a CIAH. Informações Gerais: 1. Os acionistas 
participarão à distância mediante atuação remota via sistema eletrônico denominado Teams, conforme informações de 
acesso e funcionamento detalhadas em e-mail a ser enviado aos acionistas, mediante solicitação, conforme instruções 
abaixo. i. Recomenda-se a instalação, com ao menos 24h de antecedência ao início da assembleia, do aplicativo gratuito, 
para desktop ou dispositivo móvel. ii. Para o registro da presença, o participante deverá realizar a transmissão de áudio 
e vídeo, como forma de possibilitar a identificação dos participantes. iii. A fim de evitar atrasos, recomenda-se que o 
acesso ao link se dê com, no mínimo, 10 minutos de antecedência ao horário de início da reunião. iv. As informações de 
acesso a serem enviadas são de uso exclusivo dos sócios, seus procuradores e representantes legais, intransferível e que 
não poderão ser divulgadas a terceiros. 2. A Companhia não poderá ser responsabilizada por problemas decorrentes dos 
equipamentos de informática, incompatibilidade do sistema eletrônico com o equipamento do acionista ou da conexão 
à rede mundial de computadores dos acionistas, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu 
controle. 3. Para participar na Assembleia, os Srs. Acionistas deverão enviar, preferencialmente até 2 dias antes da data de 
realização da Assembleia, mas com aceitação até 30 minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos, 
para o e-mail daniel.noronha@grupoccr.com.br, os seguintes documentos: (i) comunicação confirmando a participação 
na respectiva reunião para recebimento das informações de acesso; (ii) documento hábil de identidade do acionista ou 
de seu(s) representante(s); e (iii) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de 
representação do acionista, acompanhado de cópia do documento de identidade com foto do procurador. 4. A sociedade 
manterá arquivados todos os documentos relativos à reunião, incluindo a sua gravação integral. Ainda que a reunião 
ocorra em língua estrangeira, a respectiva ata será lavrada em língua portuguesa, nos termos da lei brasileira. São Paulo, 
30/09/2020. Cristiane Alexandra Lopes Gomes – Conselheira de Administração. (01, 02 e 03/10/2020)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1047821-18.2016.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr. MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ZUQUIBRAZ COMÉRCIO DE PLÁSTICOS 
LTDA, CNPJ 18.829.454/0001-35, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de 
São Paulo S/A, pretendendo em síntese o pagamento de R$ 45.350,34 (maio/2016), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente ao débito das 
faturas de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado à Rua Mato Grosso, nº 650, Chácaras Solar, Santana de Parnaíba/SP (cliente 23008675 
- instalação MTE0009602), bem como ao pagamento de custas, honorários e demais cominações. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida 

especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC).           B 01 e 02/10

Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.
CNPJ/ME nº 12.648.266/0001-24 - NIRE 35300384466

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 20 de Julho de 2020
Data, Hora e Local: Realizada no dia 20 de julho de 2020, às 18h, na sede social da Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (“Companhia”), na 
Avenida Pacaembu, nº 1.808, Pacaembu, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, tendo 
em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Tércio Borlenghi Junior; 
Secretária da Mesa: Sr. Luciana Freire Barca do Nascimento. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a aprovação do aumento do capital social da Companhia, 
dentro do limite do seu capital autorizado, mediante a emissão de ações ordinárias a serem emitidas com a exclusão do direito de preferência dos atuais 
acionistas da Companhia, na subscrição das Ações, em conformidade com o disposto no artigo 172, I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e no artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, em razão do exercício integral da opção de Ações 
Suplementares pelo Banco Bradesco BBI S.A., no âmbito da Oferta Pública Inicial de Distribuição Primária de Ações Ordinárias da Companhia (“Oferta”); 
(ii) a aprovação sobre os direitos relacionados às novas Ações; (iii) a verificação da subscrição das ações e homologação do aumento de capital social 
da Companhia; (iv) a aprovação, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, da reforma do caput do artigo 5º do Estatuto Social da 
Companhia; e (v) a autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providências e praticar todos os atos necessários à realização e implementação 
das deliberações aqui consubstanciadas. Deliberações: Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, restaram aprovadas as seguintes 
matérias, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições: (i) aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu 
capital autorizado, no montante de R$ 141.182.588,25 (cento e quarenta e um milhões, cento e oitenta e dois mil e quinhentos e oitenta e oito reais e 
vinte e cinco centavos), destinado integralmente à conta de capital social, o qual passará de R$ 1.010.419.682,25 (um bilhão, dez milhões, quatrocentos 
e dezenove mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e cinto centavos) para R$ 1.151.602.270,50 (um bilhão, cento e cinquenta e um milhões, seiscentos 
e dois mil e duzentos e setenta reais e cinquenta centavos), mediante a emissão de 5.704.347 (cinco milhões, setecentas e quatro mil e trezentas e 
quarenta e sete) novas ações ordinárias, cada uma no valor de R$ 24,75 (vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos), passando o capital social da 
Companhia de 107.231.241 (cento e sete milhões, duzentas e trinta e um milhões e duzentas e quarenta e uma) ações ordinárias para 112.935.588 (cento 
e doze milhões, novecentas e trinta e cinco mil e quinhentas e oitenta e oito), com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia 
na subscrição, em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, e nos termos do artigo 6º do Estatuto Social 
da Companhia, em razão do exercício integral da opção de Ações Suplementares pelo Banco Bradesco BBI S.A., no âmbito da Oferta; (ii) aprovar, ainda, 
que as novas ações emitidas, nos termos da deliberação tomada no item (i) acima, terão os mesmos direitos conferidos às demais ações da Companhia, 
nos termos do Estatuto Social da Companhia e da legislação aplicável, fazendo jus ao recebimento integral de dividendos e demais proventos de qualquer 
natureza que vierem a ser declarados pela Companhia a partir desta data; (iii) verificar a subscrição de 5.704.347 (cinco milhões, setecentas e quatro mil 
e trezentas e quarenta e sete) novas ações ordinárias, cada uma no valor de R$ 24,75 (vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos) de novas ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ora emitidas pela Companhia e que foram integralizadas à vista, no ato de subscrição, em moeda
corrente nacional. Em face da verificação da subscrição da totalidade das ações, homologar o aumento do capital da Companhia no montante 
R$ 141.182.588,25 (cento e quarenta e um milhões, cento e oitenta e dois mil e quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), mediante a 
emissão de 5.704.347 (cinco milhões, setecentas e quatro mil e trezentas e quarenta e sete) novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem 
valor nominal; (iv) face à homologação do aumento de capital objeto da deliberação dos itens (i) e (iii) acima, aprovar, ad referendum da próxima Assembleia 
Geral da Companhia, a reforma do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital social da Companhia que 
passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 1.151.602.270,50 (um 
bilhão, cento e cinquenta e um milhões, seiscentos e dois mil e duzentos e setenta reais e cinquenta centavos), dividido em 112.935.588 (cento e doze 
milhões, novecentas e trinta e cinco mil e quinhentas e oitenta e oito) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.” (v) autorizar 
a Diretoria da Companhia a tomar as medidas necessárias ao cumprimento das deliberações tomadas nesta reunião do Conselho de Administração.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada e 
assinada pelos presentes. Assinaturas: Mesa: Tércio Borlenghi Junior - Presidente; e Luciana Freire Barca do Nascimento - Secretária da Mesa.
Membros do Conselho de Administração: Tércio Borlenghi Junior; Onara Oliveira de Lima; Yuri Brancaglion Keiserman; Marcos de Mendonça Peccin; 
e José Carlos de Souza. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 20 de julho de 2020. Registrada na JUCESP sob 
o nº 378.126/20-9 em 15/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Semicondutores Avançados do Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 33.155.125/0001-40 - NIRE 35.300.533.763
Sumário da Ata da Assembleia Geral Extraordinária  

(Dissolução e Extinção) Realizada em 31 de agosto de 2020
1. Data, Hora e Local: 31 de agosto de 2020,às 14:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida Jornalista Roberto
Marinho, 85, 6º andar, sala 665-A, Edifício Tower Bridge Corporate, Cidade Monções, CEP 04576-010, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo. 2. Presença e Convocação: Convocação dispensada nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei
6.404/76, conforme alterada, e do Artigo 7º, § 2º, do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença de acionistas
representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. Mesa: Frédéric Marie Henri Dyèvre, representante legal
da acionista Universal Global Electronics Co., Limited - Presidente; Maria Carolina Lauzi Zoghby, representante legal da
acionista Qualcomm Technologies, Inc. - Secretária. 4. Deliberações Tomadas Por Unanimidade: I. Lavratura desta ata
em forma de sumário. II. Considerando, entre outros fatores, que a Companhia está em fase pré-operacional desde a
sua constituição e não conduziu nenhuma atividade comercial significativa, os acionistas decidem dissolver a Companhia.
III. A Companhia não possui nenhum ativo ou passivo, conforme evidenciado no Balanço Patrimonial de 31de agosto
de 2020, especialmente elaborado para a dissolução e extinção da Companhia, com exceção unicamente do saldo em
moeda corrente nacional de R$ 18.133,67 (dezoito mil, cento e trinta e três reais e sessenta e sete centavos), o qual já se
encontra em posse do Sr. João Pedro Fiuza de Bragança, abaixo indicado, para pagamento de custos e despesas relativos
à liquidação da Companhia. IV. Os acionistas aprovam, sem restrições, o Balanço Patrimonial de 31 de agosto de 2020,
especialmente elaborado para fins de dissolução da Companhia, que rubricado pelos acionistas, é parte integrante desta
ata. V. O Sr. João Pedro Fiuza de Bragança, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n° 9.414.092-
3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 042.727.408-73, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Albuquerque Lins, 635, 11º andar, Higienópolis, CEP 01230-001, aceitou a indicação dos acionistas para
prosseguir com as formalidades legais relativas à extinção da Companhia e providenciar o cancelamento de registros e
inscrições da Companhia perante os órgãos competentes e entidades públicas governamentais, remeter eventual saldo
remanescente em caixa para os acionistas na proporção de suas participações, se aplicável, e manter os livros societários,
papéis e documentos da Companhia durante o prazo exigido pela legislação em vigor. O Sr. João Pedro Fiuza de Bragança
declara que não está impedido por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob efeito de condenação, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa
da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. VI. Tendo em vista o acima exposto, os
acionistas declaram que a Companhia é neste ato dissolvida, liquidada e extinta, para todos os fins da lei. VII. Os acionistas
autorizam o Sr. João Pedro Fiuza de Bragança a tomar todas e quaisquer medidas necessárias e aplicáveis para efetivar
e implementar as resoluções desta Assembleia, bem como proceder ao seu subsequente arquivamento na Junta Comercial
do Estado de São Paulo, alterações e atualizações dos livros societários e publicações legais aplicáveis, bem como
quaisquer outras medidas necessárias para implementar e tornar efetiva as decisões tomadas, incluindo eventuais
remessas de valores para os acionistas. 5. Encerramento: Leitura, aprovação e assinatura da presente ata em 4 (quatro)
vias de igual teor e forma pelos presentes. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São
Paulo, 31 de agosto de 2020. Presidente: Frédéric Marie Henri Dyèvre; Secretária: Maria Carolina Lauzi Zoghby;
Acionistas: p.p. Universal Global Electronics Co., Limited - Frédéric Marie Henri Dyèvre; p.p. Qualcomm Technologies,
Inc. - Maria Carolina Lauzi Zoghby, José Antônio de Azevedo Palazzi. Guarda-Livros: João Pedro Fiuza de
Bragança. JUCESP nº 401.199/20-4 em 28/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES
CNPJ 09.367.702/0001-82 - NIRE 35300352858 - Companhia Fechada

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01.10.2020
1. Data, Hora e Local: Em 01.10.2020, às 09h00, na sede da Companhia de Participações em Concessões (“Compa-
nhia”), na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 4º andar - parte, Vila Olímpia, São Paulo/SP, 04551-065. 2. Presença: Fo-
ram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a pre-
sença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifi ca das assinaturas constantes e apos-
tas no Livro Registro de Presença de Acionistas. 3. Convocação: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dis-
pensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA. 4. 
Mesa: Presidente: Eduardo de Toledo e Secretário: Marcio Yassuhiro Iha. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a redu-
ção do capital social da Companhia por ser considerado excessivo; (ii) a nova redação do “caput” do Artigo 5º do Esta-
tuto Social da Companhia; e (iii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 6. Deliberações: Após discutidas as 
matérias constantes da ordem do dia, as acionistas presentes, por unanimidade e sem reservas, deliberaram: 6.1. Apro-
var a lavratura da presente ata em forma de sumário das deliberações. 6.2. Aprovar a redução do capital social da Com-
panhia, por ser excessivo em relação às necessidades das atividades constantes em seu objeto social, em conformidade 
com o disposto no artigo 173 da LSA, no montante de R$ 624.221.542,40, com o consequente cancelamento de 
389.421.452 ações ordinárias e 389.421.452 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, sendo 
385.527.237 ações ordinárias de titularidade da acionista CCR S.A. (“CCR”), 3.894.215 ações ordinárias de titularidade 
da acionista CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços (“CIIS”), 385.527.237 ações preferenciais de 
titularidade da acionista CCR e 3.894.215 ações preferenciais de titularidade da acionista CIIS. 6.3. Aprovar que o paga-
mento correspondente à redução de capital social, ora aprovado, seja efetuado mediante: (i) o pagamento à acionista 
CCR, no valor de R$ 617.979.326,92, com a transferência do bem abaixo descrito, nos termos do artigo 22 da Lei nº 9.249, 
de 26.12.1995: 585.898.993 ações ordinárias nominativas da RS Holding e Participações S.A., CNPJ/MF nº 
35.662.545/0001-48, sediada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 7, Vila Olímpia, 04551-065; (ii) o 
pagamento à acionista CIIS, no valor de R$ 6.242.215,48, em moeda corrente nacional, até 31.12.2020. 6.4. Em decor-
rência da deliberação acima, o capital social da Companhia passa de R$ 4.574.375.315,76 para R$ 3.950.153.773,36, re-
presentado por 1.745.782.329 ações ordinárias e 1.745.782.329 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor no-
minal, com a consequente alteração da redação do “caput” do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará 
a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social é de R$ 3.950.153.773,36, totalmente subscrito e integrali-
zado em moeda corrente nacional, dividido em 3.491.564.658 ações, sendo 1.745.782.329 ações ordinárias e 
1.745.782.329 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.” 6.5. Consignar que: (i) o Conselho Fiscal da 
Companhia não foi instalado no presente exercício social, não havendo, portanto, parecer quanto à redução ora delibera-
da, nos termos do artigo 173 §1º da LSA; e (ii) em face do que dispõe o artigo 174 da LSA, a efi cácia da deliberação de 
restituição de parte do capital social às acionistas fi ca condicionada ao cumprimento das seguintes condições: (a) publi-
cação da presente ata antes do seu respectivo registro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo; e (b) decurso 
do prazo de 60 dias, contados da data da publicação desta ata, sem que tenha sido apresentada pelos credores quirogra-
fários, nos termos do artigo 174 §1º da LSA, oposição à essa deliberação ou, se tiver havido oposição, mediante a prova 
do pagamento e/ou depósito judicial. 6.6. Permanecer inalterados os demais dispositivos estatutários não alterados na 
presente assembleia. 6.7. Consolidar o Estatuto Social da Companhia, de acordo com a alteração aprovada no item 6.4 
acima, conforme constante do Anexo I a presente ata, tendo uma via levada a registro perante a Junta Comercial com-
petente, será dispensada a sua publicação na íntegra. 6.8. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providên-
cias necessárias à implementação das deliberações ora aprovadas. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, 
sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001. São Paulo/SP, 01.10.2020. Assinaturas: 
Eduardo de Toledo, Presidente da Mesa e, Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., pelo Sr. Eduardo 
de Toledo; e (2) CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Servicos, pelo Sr. Eduardo de Toledo. 
Certifi co que a presente ata é cópia fi el do original lavrado em livro próprio. Eduardo de Toledo - Presidente da Mesa - As-
sinado com certifi cado digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha- Secretário - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil.
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Esporte
Jornal O DIA SP

Brasileiro de Rally de Velocidade
retorna neste fim de semana

PÁGINA 6 SEXTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 2020
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Cuidados para previnir a Covid 19:
- Use máscaras
- Lave bem as mãos
- Evite aglomerações

Finalmente o Rally de Veloci-
dade vai retornar depois de 6 me-
ses e meio sem atividades. Neste
sábado (3) e domingo (4) será re-
alizada no norte do Rio Grande
do Sul a segunda rodada do Cam-
peonato Brasileiro, nas cidades
de Viadutos, Erechim e Severiano
de Almeida. E quem vai muito ani-
mada para o Rally de Estação é a
dupla campeã brasileira em 2018,
formada pelo piloto mineiro Vic-
tor Corrêa e o navegador catari-
nense Maicol Souza, da equipe
Unifenas/RT One Rally.

“A expectativa é que a gente
possa ter um bom retorno do Bra-
sileiro de Velocidade, com segu-
rança, seguindo os protocolos
sanitários e distanciamento soci-
al, para que o campeonato pros-
siga até o final”, destaca o piloto
representante de Alfenas, sul de
Minas Gerais.

A primeira parte do Rally de
Estação, no sábado, será realiza-
da em Viadutos, com seis Provas
Especiais. No dia seguinte, as Pro-

vas Especiais serão divididas em
Erechim e Severiano de Almeida,
sempre sem a presença do públi-
co, e com rígidas medidas sanitá-
rias em virtude da pandemia do
Covid-19.

“Estação é um rali bem técni-
co, onde a gente sempre andou
bem e tivemos bons resultados, e
vamos tentar manter a nossa tra-

dição e conquistar bons resulta-
dos para entrar na briga pelo títu-
lo”, comenta Victor Corrêa.

No ano passado o Rally de
Estação foi a rodada de abertura
do certame nacional de Rally de
Velocidade. Na ocasião, a dupla
Vitor Corrêa/Maicol de Souza saiu
da prova na liderança do Brasilei-
ro na categoria RC5, após vencer

a primeira etapa e terminar em se-
gundo a segunda etapa.

“Agora a nossa expectativa é
uma boa adaptação ao novo car-
ro, buscar um pódio e uma boa
pontuação no campeonato, que
pra nós começa nesta prova”,
observa o navegador catarinen-
se Maicol de Souza. A dupla es-
treou um Peugeot 207 2018 na pri-
meira etapa deste ano, mas o mo-
tor quebrou e eles não pontua-
ram no Rali de Pomerode, em San-
ta Catarina.

A segunda e terceira etapas
do Brasileiro de Rally de Veloci-
dade terão aproximadamente 446
km no total, sendo cerca de 140
km de trechos cronometrados
(Provas Especiais), se desenvol-
vendo em superfície de terra com-
pactada, cascalho, basalto e as-
falto. 

“Depois de um abandono, o
objetivo mais do que qualquer
outro é terminar as etapas e obter
o melhor resultado possível”,
completa Corrêa.

F
ot

o/
 E

ds
on

 C
as

tr
o

Rubens Barrichello, Thiago
Camilo e Felipe Fraga
estreiam no Sertões

Uma das equipes mais vito-
riosas nos últimos anos da Sto-
ck Car, a RMattheis agora vai
acelerar no rally. A equipe chefi-
ada por Rodolpho Mattheis terá
três dos maiores nomes do au-
tomobilismo brasileiro para uma
nova experiência offroad: Ru-
bens Barrichello, Felipe Fraga e
Thiago Camilo estreiam no Ser-
tões 2020 em um time que pro-
mete fazer história na competi-
ção de quase 5.000 quilômetros
entre São Paulo e Maranhão.

Rodolpho Mattheis, chefe
da equipe, comemorou essa par-
ceria inédita. “Será uma equipe
que antes mesmo da largada já
fará parte da história do Sertões.
A ideia surgiu de convidar um
grande nome do automobilismo
para fazer a prova, mas com a
coincidência de datas com a
Stock Car ampliamos o concei-
to e faremos o revezamento de
três estrelas. O Thiago (Camilo)
começa a prova, o Rubens (Bar-
richello) faz o trecho do meio e
o Felipe (Fraga) finaliza a com-
petição justamente quando os
outros dois pilotos envolvidos
terão um compromisso da Sto-
ck Car”, diz Rodolpho.

Além de ter se consolidado
como chefe de equipe na Stock
Car, Rodolpho Mattheis também
possui uma larga experiência no
off-road, como piloto de moto
com dois títulos em sua catego-
ria no Sertões e também sendo
campeão em sua categoria no
Rally Dakar em 2009.

“Minha história no rally co-
meçou há 20 anos e desde que
comecei a trabalhar na Stock
Car, eu sempre mantive o sonho
de ter uma equipe própria e me
profissionalizar também no mer-
cado off-road. Este sonho está
se realizando graças ao funda-
mental apoio da XP Investimen-
tos e do próprio Sertões. Nosso
objetivo inicial é adquirir expe-
riência. Sei que temos três pilo-
tos rápidos, mas queremos ter-
minar todas as etapas bem e no
futuro voltarmos ainda mais for-
tes para incomodarmos os pon-
teiros”, diz Rodolpho.

A equipe RMattheis fez uma
parceria técnica com a JL Racing
no desenvolvimento do veícu-
lo. “Nosso ‘bugão’ tem um mo-
tor V8 6.2L semelhante ao da
Stock Car. O carro tem aproxi-
madamente 1600 kg, 400 hp de
potência, câmbio sequencial e
uma suspensão monstruosa
para encarar muitos saltos ou
lombas. É um carro bem largo,
feito para acelerar forte no de-
serto e estamos trabalhando
nesse desenvolvimento dele
desde 2019. No futuro queremos
incomodar os modelos T1 FIA,
que são carros mais caros que o
nosso”, contou Rodolpho.

Os pilotos aprovaram a ideia.
“Eu estou muito feliz e ansioso
por esta novidade. Não pensa-
va em competir em algum rali,
mas confesso que me emocio-
nei por duas coisas: pela parte
técnica, da tocada do carro, en-
trosamento com navegador etc,
mas principalmente pelo  incrí-
vel trabalho social do Sertões.
Quero muito fazer parte desta

família que leva ajuda funda-
mental a quem mais necessita
em todo Brasil, eu que tenho o
Instituto Família Barrichello sei
bem como é lidar com esta situ-
ação e agora vamos levar isso
para todos os lugares em que
formos passando no Sertões”,
diz Barrichello.

Felipe Fraga, outro cam-
peão da Stock Car que integra
o time, também está empolga-
do com o projeto. “Estou feliz
demais. O Rodolpho (Mattheis)
me falou sobre a ideia há muito
tempo e fiquei muito contente
que deu certo, podendo dividir
o carro com Rubens Barriche-
llo e Thiago Camilo neste su-
per projeto. Sempre ando de
UTV e admiro e gosto muito de
rali. O Sertões vai permitir que
eu realize um sonho de acelerar
em meu estado, Tocantins. Es-
tou contando os dias para me
juntar a este time incrível, vai
ser muito divertido”, comple-
tou Fraga.

Tricampeão da Corrida do
Milhão, Thiago Camilo também
é outro “estreante” no Sertões.
“Estou super empolgado com
este projeto. É uma experiência
que começou como uma brin-
cadeira e acabei gostando mui-
to, é uma adrenalina alucinan-
te, só no rally você sente isso a
todo momento. O Sertões é uma
prova conhecida mundialmen-
te e é um sonho participar des-
ta prova. Fico muito feliz de di-
vidir o carro com dois grandes
nomes do automobilismo bra-
sileiro. Como farei a primeira
parte, espero entregar o carro
em ótima posição e condição
para eles concluírem bem a pro-
va”, diz Camilo, que participou
ontem de uma sessão de trei-
nos com o carro que irá compe-
tir no rali com a equipe RMat-
theis.

Os três pilotos terão o mes-
mo navegador: o experiente Edu
Bampi. “Será uma aventura e
tanto. O Sertões é a melhor pro-
va de rally para correr. Brinquei
com eles que quem ainda não
se viciou em rally tem até outu-
bro. Depois disso, nunca mais
vão querer largar”, disse Bam-
pi. Segundo Rodolpho, ele terá
o trabalho fundamental. “Será
como um anjo da guarda dos
três e auxiliará muito o sucesso
deste trio de campeões, para
superar as diversas armadilhas
de um rali tão intenso quanto o
Sertões”, diz Rodolpho.

Por conta da pandemia do
coronavírus, as equipes terão
uma logística completamente
diferente em 2020, com os times
ficando em bolhas de controle
rígido de segurança e precisan-
do manter uma grande autono-
mia fora das cidades com eletri-
cidade, água e mantimentos.
Serão 4.749 quilômetros no to-
tal do trajeto, que atravessa
cinco estados do Brasil mais o
Distrito Federal.

O Sertões 2020 terá início
no Velocitta, em Mogi Guaçu
(SP), no dia 30 de outubro. O
término da competição aconte-
ce no Maranhão em 7 de no-
vembro.

Paulista Masculino encerra a
 fase classificatória nesta sexta

O confronto entre as duas
melhores equipes do Paulista
Masculino de Voleibol até o
momento será a atração da ro-
dada final da fase classificató-
ria do principal torneio regional

do país. Nesta sexta, a partir das
21h30, EMS Taubaté Funvic e
Vôlei Renata se enfrentam no
Ginásio Abaeté, no Vale do Pa-
raíba. As duas equipes totalizam
9 pontos e estão invictas e quem
ganhar garantirá a primeira po-
sição na fase. A partida será
transmitida ao vivo pelo Canal
SporTV.

Mais cedo, às 19h, no Giná-
sio da Ponte Grande, em Guaru-
lhos, o Vedacit Vôlei receberá o
Sesi-São Paulo, valendo a últi-
ma vagas nas semifinais. As
duas equipes não têm pontos e
buscam a primeira vitória e que
garantirá a sequência na com-
petição. O Voleibol UM Itapeti-
ninga, com 6 pontos e com o ter-
ceiro lugar garantido, já comple-
tou sua participação.

EMS Taubaté Funvic e Vôlei
Renata é uma das grandes riva-

lidades do vôlei nacional. No
ano passado, ambas fizeram
uma final muito disputada e que
mostrou a força do esporte no
estado. O time de Taubaté levou
a melhor, conquistando o hexa-
campeonato. Os dois times es-
tão invictos no Paulista e bus-
cam chegar com a melhor cam-
panha para as semifinais.

Sobre o jogo de sexta-feira,
o central Lucão, de Taubaté,
destacou que a expectativa é de
um jogo equilibrado. “As duas
equipes se conhecem bem, elas
tem peças ótimas, se reforçaram
com o Vissotto, que nas duas
últimas temporadas esteve aqui
com a gente, e é um excelente
oposto. Então vai ser um gran-
de jogo, com dois técnicos ar-
gentinos na beira da quadra que,
apesar de terem características
diferentes, pensam bem pareci-

do na questão de errar pouco e
tomar pouco bloqueio. Vai ser
um jogo bem interessante”, de-
clara.

Já para o ponteiro Vacari, de
Campinas, não será uma missão
fácil para nenhum dos lados.
“Vai ser um jogo muito duro e
bastante competitivo, pelo nível
dos dois times e porque também
vale o primeiro lugar. Vamos para
Taubaté focados em fazer nos-
so melhor e tentar voltar com a
vitória. Estamos buscando
evoluir jogo a jogo e o confron-
to desta sexta será um desafio
para colocar nosso time a pro-
va”, comenta.

O Campeonato Paulista
Adulto de Voleibol, Divisão Es-
pecial, tem organização e pro-
moção da Federação Paulista de
Volleyball. Mais informações no
site www.fpv.com.br  
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Camping Caixa/COB chega ao fim em
Portugal, com aprovação dos saltadores
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Mateus Daniel, em Rio Maior

O Camping Internacional Cai-
xa de Treinamento Missão Euro-
pa, do Comitê Olímpico do Brasil
(COB), em Rio Maior, Portugal,
está na reta final para a equipe de
atletismo. O terceiro e último gru-
po de atletas retorna na sexta-fei-
ra (2/10) para casa, depois de 30
dias de preparação voltada para
os Jogos de Tóquio-2021.

Neste último grupo, três atle-
tas são do salto triplo – dois qua-
lificados, Almir Cunha dos San-
tos, o Almir Júnior, e Alexsandro
Melo, o Bolt, e um com boas pos-
sibilidades de qualificação, Ma-
teus Daniel de Sá.

“Os campings do COB e CBAt
são sempre muito produtivos.
Conseguimos treinar bem e focar
100%, sem ter preocupações ex-
tracampo. Foram treinos com
qualidade”, comentou Almir Ju-
nior, da Sogipa-RS, de 27 anos,
vice-campeão mundial indoor em
Birmingham-2018. “Pudemos tro-
car informações, aprendendo
mais com os outros. Conseguimos
sair do Brasil, vivendo uma roti-
na, com os treinos e horários bem
definidos, tudo perto. Se ficásse-
mos no Brasil não sei se todos
teríamos o mesmo nível de prepa-
ração por causa da pandemia.”

O técnico José Haroldo Lou-
reiro Gomes, o Arataca, acompa-
nhou os treinos do Brasil, com
conversas diárias com o atleta.
“Ele tem treinado bem, com boa
continuidade de trabalho. O cli-
ma também ajudou muito, com
boa temperatura e nada de chu-

va. Vamos dar a sequência ao que
foi feito na Sogipa. Em outubro
vamos fazer uma competição tes-
te, mais duas em novembro e, em
dezembro, foco total no Troféu
Brasil Caixa. Para janeiro e feve-
reiro estão previstas competições
em pista coberta na Europa, como
preparação para o Mundial Indo-
or da China”, comentou Arataca.

Alexsandro Melo, o Bolt, lí-
der do Ranking Brasileiro de 2019,
com 17,31 m (0.4), também come-
morou a experiência. “O camping
foi maravilhoso. O centro de Rio
Maior tem tudo o necessário para
treinar. As equipes multidiscipli-
nares do COB e da CBAt também
ajudaram a gente. Pude evoluir e
aprender. Estou muito feliz com
este finalzinho de preparação. O
grande foco é o Troféu Brasil.
Quero competir bem tanto no sal-
to em distância como no salto tri-
plo”, afirmou o paranaense, da
ADPA (MA), que completou 25
anos nesta terça-feira (29/9).

Neilton Moura também acom-
panhou seu atleta à distância. “Ela-
boramos todas as atividades que
ele deveria cumprir e, faltando
poucos dias para o retorno, tudo
foi feito. Ele está muito animado
em ter obtido bons resultados. Na
próxima semana, ele já estará re-
integrado a nossa rotina em Gua-
rulhos (SP) e focaremos a prepa-
ração técnica, já que em Portugal
privilegiamos aspectos da prepa-
ração física”, lembrou o treinador.

Já Mateus (Pinheiros-SP) ava-
liou como excelente a preparação

feita em Portugal para o retorno
pós-pandemia. “A estrutura da-
qui é excepcional e aproveitei bem
essas semanas. Espero voltar a
competir bem na volta ao Brasil
como estava no início da tempo-
rada”, disse o paulista de 24 anos,
medalha de bronze no Mundial
Sub-20 de Eugene-2014.

Tania Moura, que divide a
preparação do atleta com o mari-
do e treinador Nélio Moura, ori-
entou pessoalmente o saltador no
Rio Maior Sports Centre. “Foram
treinos produtivos. Depois de se
manter ativo em casa em boa par-
te da quarentena, foi boa a possi-
bilidade de treinar com supervi-
são e com as melhores condições
possíveis. A preparação continu-
ará em São Paulo, nas pistas do
NAR e do Pinheiros. Com a desa-

tivação do Hospital de Campanha
do Ibirapuera, esperamos em bre-
ve poder usar ao menos parte das
instalações de lá também. Assim,
pouco a pouco e com todo o cui-
dado, vamos voltando a uma pre-
paração parecida com a normal”,
disse Tania.

A equipe de atletismo no cam-
ping foi composta por 28 atletas -
17 homens e 11 mulheres. Para
atender às exigências das autori-
dades portuguesas o grupo foi di-
vidido em três, que viajaram des-
de o dia 18 de agosto.

O Camping Internacional Cai-
xa de Treinamento Missão Euro-
pa/COB integra o Programa Caixa
de Campings de Treinamentos
Nacionais e Internacionais. A Cai-
xa é a Patrocinadora Oficial do
Atletismo Brasileiro.


