
Nª 24.765 Preço banca: R$ 3,50

Governo lança plano com 110
ações para a Ilha de Marajó

Alimentos puxam alta de preços
em setembro, aponta o IBGE
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Auxílio emergencial reduziu
a pobreza no Brasil em 23%
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Centro de Contingência
anuncia mudanças no

 Plano São Paulo
Página 2

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,53
Venda:       5,53

Turismo
Compra:   5,36
Venda:       5,68

Compra:   6,54
Venda:       6,54

Esporte

A edição de número 500
do Auto Jornal traz

 a avaliação
do Volvo XC40

Osasco São Cristóvão Saú-
de e São Paulo/Barueri iniciam
a luta por um lugar na decisão
do Campeonato Paulista Femi-
nino de Vôlei 2020 no sábado
(10). O Sportv 2 transmite a pri-
meira partida da semifinal a par-
tir das 19h, no ginásio José
Correa, em Barueri. A equipe
comandada pelo técnico Luizo-
mar vai em busca da vitória para
sair na frente e fechar a série
em casa, na terça-feira (13), no

Osasco São Cristóvão Saúde
inicia série semifinal do

Paulista 2020 contra Barueri
José Liberatti.

As duas equipes voltam a
se enfrentar três dias após o
duelo que marcou o encerra-
mento da fase de classificação
do estadual. Na terça-feira (6),
no ginásio José Correa, a equi-
pe de Tandara, Camila Brait,
Jaque, Tainara, Bia, Roberta,
Mayany e cia. derrotou Barue-
ri por 3 sets a 1, parciais de
25/20, 25/19, 21/25 e 25/13,
em 1h51min.           Página 7

500 Milhas de Kart confirma
edição 2020 na Granja

Viana em 14 de novembro
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Principal prova de endurance
do kartismo brasileiro, a 500 Mi-
lhas de Kart será disputada mais
uma vez no Kartódromo Granja
Viana. A 24ª edição da corrida
acontecerá no dia 14 de novem-
bro, sábado, com transmissão ao
vivo do SporTV na primeira e úl-
tima hora de corrida. A largada
será realizada às 16h15.

“Estamos muito felizes em
anunciar que teremos a edição das
500 Milhas de Kart mais uma vez
no Kartódromo Granja Viana, prin-
cipal sede da prova.                Página 7

Mundial de Motovelocidade
entra na reta final da

temporada 2020
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Jack Miller foi o primeiro nos treinos livres

Chegamos à fase final do
Mundial de Motovelocidade
faltando apenas seis etapas para
o encerramento da temporada
e nesse final de semana acon-
tece o GP da França em Le
Mans, que tradicionalmente
favorece à Yamaha. O circuito
foi utilizado pela primeira vez
no Mundial em 1969 onde Gi-
acomo Agostini com sua Apri-
lia venceu com uma volta de
vantagem sobre todos os de-
mais pilotos, mas o maior ven-
cedor no circuito é Jorge Lo-
renzo com cinco vitórias na
categoria Motogp.    Página 7

OMS relata
aumento

diário recorde
de casos do

novo
coronavírus

A Organização Mundial da
Saúde (OMS) relatou um au-
mento diário recorde de casos
globais do novo coronavírus
na quinta-feira (8), quando o
total foi de 338.779 em 24
horas, liderado por uma dispa-
rada de infecções na Europa.

A Europa relatou 96.996
casos novos, o maior total da
região já registrado pela
OMS. As mortes globais au-
mentaram 5.514 e chegaram a
1,05 milhão. Página 3

Casos de
covid-19

batem
recorde na

França
As novas infecções diárias

por covid-19 na França perma-
neceram acima da marca re-
corde de 18 mil pelo segundo
dia consecutivo na quinta-fei-
ra (8). O número de pessoas
doentes sendo tratadas em hos-
pitais também aumentou.

Os números foram divulga-
dos pouco antes de o ministro
da Saúde do país, Olivier Ve-
ran, anunciar, em entrevista
coletiva, novas restrições para
conter a doença.         Página 3

Programa
Mundial de

Alimentos da
ONU ganha
Nobel da Paz

O Programa Mundial de
Alimentos (PMA) da Organi-
zação das Nações Unidas
(ONU) conquistou o Prêmio
Nobel da Paz na sexta-feira (9)
por seus esforços para comba-
ter a fome e melhorar as con-
dições para a paz em áreas atin-
gidas por conflitos.

A entidade, sediada em
Roma, afirma que ajuda 97 mi-
lhões de pessoas em cerca de
88 países todos os anos, e que
uma em cada nove pessoas no
mundo ainda não tem o sufici-
ente para comer.         Página 3

Em meio à pandemia da
covid-19, o auxílio emergencial
contribuiu para a queda tem-
porária da pobreza no Brasil.
Segundo o estudo Covid, Clas-
ses Econômicas e o Caminho
do Meio: Crônica da Crise até
Agosto de 2020, divulgado  na
sexta-feira (9) pelo Centro de
Políticas Sociais da Fundação
Getulio Vargas (FGV Social), 15
milhões de brasileiros saíram da
linha da pobreza até agosto de
2020, uma queda de 23,7%. A
comparação é feita com os da-
dos fechados de 2019.

De acordo com a definição
usada pela FGV, a pobreza é
caracterizada pela renda domi-

ciliar per capita de até meio sa-
lário mínimo (R$ 522,50).

Segundo o coordenador da
pesquisa, Marcelo Neri, apesar
de o país ainda registrar 50
milhões de pobres após esta
queda, este é o nível mais bai-
xo de toda a série estatística.

“De maneira geral, a gente
observou um boom social iné-
dito, mesmo comparando com
períodos pós-estabilização, que
foram períodos de boom soci-
al. Em toda a série estatística a
pobreza nunca esteve num ní-
vel tão baixo, são 50 milhões
de brasileiros. A queda foi real-
mente inédita, de acordo com
as séries estatísticas”. Página 3
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O Centro de Contingência
do Coronavírus promoveu mu-
danças nas regras do Plano São
Paulo, a estratégia de retoma-
da econômica e convivência
com a pandemia do novo co-
ronavírus no estado. As altera-
ções foram publicadas na sex-
ta-feira ,  (9) no Diário
Oficial do Estado.

A evolução da pandemia ago-
ra passa a ser comparada com

dados obtidos nos últimos 28
dias, em comparação aos 28 dias
anteriores. Antes, a evolução da
pandemia era analisada em espa-
ços de sete dias.

Outra mudança foi a amplia-
ção do horário de funcionamen-
to do atendimento presencial de
oito para dez horas diárias já
na fase amarela. No entanto,
será mantida a capacidade má-
xima de público, estabelecida

em 40% – exceto academias,
com limite de 30%.

Já nas regiões que avançaram
para a fase verde, o atendimento
local poderá ser feito por até 12
horas diárias, com o máximo de
60% da capacidade para todos os
setores liberados.

O Centro de Contingência
também fez outra alteração no
Plano São Paulo: bares, restau-
rantes e demais estabelecimen-
tos com consumo local de ali-
mentos e bebidas poderá funci-
onar entre 6h e 22h, desde que
respeitados os limites de dez 
horas de expediente na fase
amarela e 12 horas na fase ver-
de. Em ambos os casos, os es-
tabelecimentos com funciona-
mento noturno deverão fechar
as portas às 22h, mas poderão
agora autorizar a permanência
de clientes que já estão no lo-
cal até as 23h. Antes, os esta-
belecimentos eram obrigados a
fechar até as 22h.          Página 2

Doria pede que
população evite

aglomerações no feriado

Uma operação conjunta da
Receita Federal, Polícia Civil e
Polícia Federal, na sexta-feira
(9), resultou em diversas apreen-
sões simultâneas no Porto de Ita-
guaí, Região Metropolitana do
Rio de Janeiro, e nos portos se-
cos de Nova Iguaçu e Resende.

Operação apreende R$ 50 mi
do crime organizado

As apreensões são decorrentes
de trocas de informações de inteli-
gência entre a Divisão de Vigilân-
cia e Repressão ao Contrabando e
Descaminho da Receita Federal, a
Coordenadoria de Recursos Espe-
ciais da Polícia Civil (Core) e a
Polícia Federal.                  Página 4

Petrobras aprova reajuste
 de 4%  na gasolina, e de

5% no diesel
A Petrobras aprovou  na sex-

ta-feira (9) um reajuste médio de
4% no preço da gasolina em suas
refinarias, o que equivale a R$
0,07 por litro. O aumento vale a

partir deste sábado  (10).  
Também será reajustado o die-

sel vendido pela Petrobras. O com-
bustível ficará 5% mais caro, o que
equivale a 0,08 centavos. Página 3
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Destinos religiosos de SP devem
ter movimento reduzido no feriado

Lembre sempre de lavar as mãos

cesar@cesarneto.com 

Um acompanhamento feito
pelo Centro de Inteligência e
Economia do Turismo (CIET),
da Secretaria de Turismo do es-
tado de São Paulo indicou que
deve haver pouco movimento
para os destinos religiosos ca-
tólicos do estado de São Paulo
no feriado de 12 de outubro, dia
de Nossa Senhora Aparecida, a
padroeira do Brasil. O órgão está
monitorando as cidades de Apa-
recida, Guaratinguetá, Cachoei-
ra Paulista, Tambaú e Santo Ex-
pedito, desde o final de setem-
bro. Segundo as informações,
esses destinos adotaram medi-
das restritivas ou cancelaram as
atividades religiosas (missas e
celebrações).

Em Aparecida do Norte,
principal destino de romarias no
estado de São Paulo, mil pesso-
as por dia poderão visitar o San-
tuário, em horários escalonados;
até dia 12 não haverá missas e a
novena tradicional das 19h será
apenas para funcionários e pou-
cos convidados, respeitado o iso-
lamento e o distanciamento. O
local é o principal ponto de vi-
sitação da cidade, que tem para
o final de semana prolongado
hotéis com a ocupação variando
entre 20% e 25%. Os ônibus de
excursão estão proibidos e os
tradicionais peregrinos são es-
perados em pequeno número.

Por meio de nota a prefeitu-
ra de Aparecida do Norte infor-
mou que a Secretaria de Saúde
elaborou por meio do Comitê de
Municipal de Crise, diversas
ações para uma recepção segu-
ra, consciente e preventiva,

como a previsão de levar aos tu-
ristas que passarem por Apare-
cida nos próximos dias, orien-
tações e informações de como
ter uma boa estadia na cidade e
como diariamente em suas vidas
se prevenirem da covid-19, ze-
lando pelo seu bem-estar e tam-
bém dos seus familiares.

Segundo a prefeitura, entre
os dias 10, 11 e 12 de outubro,
duas ambulâncias e o Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU) estarão à disposição
para atendimento 24 horas. No
dia 12 o Centro de Enfrentamen-
to Covid-19 estará aberto o dia
todo para atendimento, se neces-
sário, além do Pronto Atendi-
mento Municipal, que fica na
Santa Casa de Misericórdia.

Pontos de Ação
A prefeitura organizou pon-

tos de ação espalhados pelo mu-
nicípio, sendo divididos e pontos
de aferição de temperatura (na
Feira Livre, com a cinco agentes
de saúde, das 8h às 17h e monta-
do e com circulação na Praça
Nossa Senhora Aparecida, no Cen-
tro Histórico, com de três agen-
tes de saúde, das 8h às 17h) e pon-
tos de atendimento de enferma-
gem (Centro de Atendimento ao
Turista (CAT), com enfermeiro,
técnico de enfermagem, agentes
de saúde e ambulância de suporte,
das 8h às 17h; portal de entrada na
Avenida Getúlio Vargas (BR-
488), com enfermeiro e técnico
de enfermagem, das 5h às 13h;
Avenida Itaguaçu (Posto Itagu-
çu), com de enfermeiro e técni-
co de enfermagem, das 5h às

13h; Avenida Padroeira do Bra-
sil, com enfermeiro e técnico de
enfermagem, das 5h às 13h).

Fiscalização e limpeza
As atividades de preparo da

cidade para recepção dos turis-
tas começaram na sexta-feira,
(09) com limpeza de toda a re-
gião central pela Frente de Tra-
balho e lavagem desses locais
pelo SAAE. Os serviços de lim-
peza continuarão ao longo do
fim de semana, nas regiões de
maior fluxo de turistas, e sem-
pre após o fechamento da feira
livre e das lojas no centro histó-
rico e Praça Dr. Benedito Mei-
relles. Também ocorrerá a lava-
gem das ruas e calçadas pelo
SAAE. O serviço de higieniza-
ção da feira livre continuará sen-
do realizado às 18h no sábado,
domingo e segunda-feira.

A fiscalização da Secretaria
de Indústria e Comércio estará
nas ruas, com apoio da Guarda
Civil Municipal, da Polícia Mi-
litar e da Polícia Rodoviária Fe-
deral, além da Polícia Civil e do
CONSEG Aparecida, com intui-
to de inibir a ação dos malhado-
res de fitinhas. Em diversos pon-
tos do município, os servidores
do Turismo e da Defesa Civil
estarão orientando e informan-
do a população.

De acordo com o Centro de
Inteligência e Economia do Tu-
rismo (CIET), a cidade de Gua-
ratinguetá, onde está o Santuá-
rio do Frei Galvão, tem recebi-
do aos finais de semana menos
de 20% dos visitantes regulares.
Em Cachoeira Paulista, que em

situação normal recebe perto de
30 mil pessoas no feriado do dia
12 de ouubro, o Santuário está
funcionando com apenas 40% de
sua capacidade, o que significa
350 pessoas por missa. Os ho-
téis não podem ultrapassar o li-
mite de 40% da ocupação e os
eventos do Canção Nova, que re-
cebem 1,2 milhão de pessoas por
ano, não acontecerão este ano.

Em Tambaú está proibida a
entrada de ônibus de romeiros.
Para o feriado de 12 de outubro
não há programação especial. Os
hotéis estão funcionando com
40% a 50% da capacidade e o
santuário dedicado ao Padre
Donizetti, principal ponto de vi-
sitação, com capacidade para mil
pessoas, está recebendo apenas
120 por missa, que acontecem
duas vezes ao dia e estão sendo
transmitidas online, para que as
pessoas não precisem sair de
casa. O comércio das barraqui-
nhas de souvenires e ambulantes
está suspenso para evitar a per-
manência de turistas na cidade.
A trilha do Caminho da Fé está
funcionando apenas com agen-
damento e capacidade máxima
de 20 pessoas por dia.

Em Santo Expedito recebe
principalmente os chamados “ex-
cursionistas” que chegam e par-
tem no mesmo dia. A cidade não
tem hotéis e os pequenos restau-
rantes estão funcionando com
40% a 60% da capacidade. Devi-
do à pandemia, não há nenhuma
programação especial no Santu-
ário Diocesano de Santo Expedi-
to, somente uma pequena missa
às 19h. (Agência Brasil)

Doria pede que população evite
aglomerações no feriado

O governador de São Paulo,
João Doria, recomendou na sex-
ta-feira, (9) que a população
paulista mantenha os cuidados
de distanciamento social, de
higiene e de uso obrigatório de
máscara durante o feriado pro-
longado da padroeira do Brasil,
celebrado na segunda-feira
(12). Segundo Doria, as pesso-
as devem  evitar aglomerações,
já que o vírus ainda está circu-
lando pelo país.

“O vírus está aí e vai conti-
nuar presente. Se as pessoas se
aglomerarem na praia, no calça-
dão, na praça, no parque, em
casa, o risco é a retomada da for-

ça do vírus”, alertou Doria. “Po-
demos desfrutar o feriado pro-
longado, mas com cuidado para
proteger a sua vida, as vidas de
seus familiares e amigos. O ví-
rus não escolhe vítima, idade,
sexo ou condição socioeconô-
mica”, acrescentou o governador.

A Agência de Transporte do
Estado de São Paulo (Artesp), as
concessionárias, a Secretaria
Estadual de Logística e Transpor-
tes e o Departamento de Estra-
das e Rodagem (DER), por meio
de um comunicado conjunto,
pediram para que a população do
estado evite viagens desnecessá-
rias durante o feriado para evi-

tar exposição ao risco de conta-
minação por covid-19.

“A orientação do governo
paulista é pela manutenção da
quarentena. Por isso, todas as
nossas ações e as nossas cam-
panhas têm o objetivo de cons-
cientizar a população para que
viaje somente em casos essen-
ciais”, disse Priscila Ungaretti,
secretária-executiva da Secreta-
ria Estadual de Logística e
Transportes.

Balanço
Segundo balanço divulgado

na sexta-feira, (9) pela Secreta-
ria Estadual da Saúde de São Pau-

lo, o estado tem, até o momen-
to, 1.028.190 casos confirma-
dos do novo coronavírus (covid-
19), com 37.068 mortes.

Do total de casos diagnosti-
cados, 900.264 pessoas já estão
recuperadas.

Há 3.489 pessoas internadas
em estado grave em todo o esta-
do em casos suspeitos ou con-
firmados do novo coronavírus,
além de 4.749 pessoas inter-
nadas em enfermarias. A taxa
de ocupação de leitos de uni-
dades de terapia intensiva
(UTI) é de 43,2% no estado e
de 42,2% na Grande São Pau-
lo. (Agência Brasil)

Centro de Contingência anuncia
mudanças no Plano São Paulo

O Centro de Contingência do
Coronavírus promoveu mudan-
ças nas regras do Plano São Pau-
lo, a estratégia de retomada eco-
nômica e convivência com a pan-
demia do novo coronavírus no
estado. As alterações foram
publicadas na sexta-feira, (9)
no Diário Oficial do Estado.

A evolução da pandemia ago-
ra passa a ser comparada com
dados obtidos nos últimos 28
dias, em comparação aos 28 dias
anteriores. Antes, a evolução da
pandemia era analisada em espa-
ços de sete dias.

Outra mudança foi a ampli-
ação do horário de funciona-
mento do atendimento presen-
cial de oito para dez horas di-
árias já na fase amarela. No en-
tanto, será mantida a capacida-
de máxima de público, estabe-
lecida em 40% – exceto aca-
demias, com limite de 30%.

Já nas regiões que avançaram
para a fase verde, o atendimento
local poderá ser feito por até 12
horas diárias, com o máximo de
60% da capacidade para todos os
setores liberados.

O Centro de Contingência

também fez outra alteração no
Plano São Paulo: bares, restau-
rantes e demais estabelecimen-
tos com consumo local de ali-
mentos e bebidas poderá funci-
onar entre 6h e 22h, desde que
respeitados os limites de
dez horas de expediente na fase
amarela e 12 horas na fase ver-
de. Em ambos os casos, os esta-
belecimentos com funciona-
mento noturno deverão fechar as
portas às 22h, mas poderão ago-
ra autorizar a permanência de
clientes que já estão no local até
as 23h. Antes, os estabelecimen-
tos eram obrigados a fechar até
as 22h.

Outra mudança importante é
com relação a regiões da capital
paulista e metropolitana, que
antes eram vistas de formas in-
dependentes. A região metropo-
litana era dividida em cinco sub-
regiões; e a capital era vista de
forma isolada. Agora, todas es-
sas sub-regiões e mais a capital
serão vistas como uma única re-
gião, chamada de região metro-
politana ou Grande São Paulo.

Atividades que gerem aglo-
meração, tais como festas, ba-

ladas, presença de torcedores
em eventos esportivos e grandes
shows com público em pé con-
tinuam proibidas em todos os
645 municípios de São Paulo. A
liberação desses casos, segundo
o Centro de Contingência, só
deve acontecer em eventual
avanço para a fase azul ou após a
disponibilização de uma vacina
contra o coronavírus.

Mais informações estão dispo-
níveis no Diário Oficial do Estado e
no resumo da reclassificação do
Plano São Paulo.

Fase verde
O governo paulista também

promoveu mais
uma atualização no plano. Seis
regiões que evoluíram seus in-
dicadores passaram para a fase
4 – verde do plano: região me-
tropolitana de São Paulo, Baixa-
da Santista, Campinas, Piracica-
ba, Sorocaba e Taubaté. Com
isso, agora 76% da população do
estado está na fase verde, penúl-
tima fase mais branda do plano,
que é dividido em cinco etapas.
 Já as regiões de Araçatuba, Ara-
raquara, Bauru, Franca, Marília,

Presidente Prudente, Registro,
Ribeirão Preto São João da Boa
Vista e São José do Rio Preto
permaneceram na etapa amare-
la. A única região a regredir de
fase foi a região de Barretos, que
passou da fase 3 – amarela para
a fase 2 – laranja.

O Plano São Paulo é dividi-
do em cinco fases que vão do
nível máximo de restrição de ati-
vidades não essenciais (verme-
lho) a etapas identificadas como
controle (laranja), flexibilização
(amarelo), abertura parcial (ver-
de) e normal controlado (azul).
A estratégia também é regiona-
lizada, ou seja, o estado foi divi-
dido em 17 e cada uma é classi-
ficada em uma fase.

Uma nova atualização do pla-
no está marcada para o dia 16 de
novembro. Caso alguma das re-
giões apresente piora em seus
indicadores, antes disso essa re-
gião será passada imediatamen-
te para a fase 1 - vermelha, onde
ela só poderá manter os servi-
ços considerados essenciais [de
logística, saúde, segurança e
abastecimento] em funciona-
mento. (Agência Brasil)

São Paulo oferece serviços de TeleApoio
Emocional para pessoas com deficiência

O Dia Mundial da Saúde
Mental é comemorado neste sá-
bado (10). Pensando no bem-
estar e na saúde psicológica das
pessoas com deficiência,
a Secretaria de Estado dos Di-
reitos da Pessoa com Deficiên-
cia, por meio do Serviço de Re-

abilitação Lucy Montoro – Jar-
dim Humaitá e do Centro de Tec-
nologia e Inovação, disponibili-
za o TeleApoio Emocional.

O atendimento, realizado por
profissionais da área, psicólogos e
assistentes sociais, está disponível
para todo o estado de São Paulo. De

segunda a sexta-feira, das 8h às 18h,
a pessoa com deficiência pode en-
trar em contato por e-mail, telefo-
ne ou aplicativo (WhatsApp).

O objetivo da ação é acolher
e orientar a pessoa com defici-
ência que está passando por pro-
blemas emocionais, como desâ-

nimo, estresse ou falta de moti-
vação, também em foco os im-
pactos causados pela pandemia.

A data celebrada foi instituí-
da em 1992 pela Federação de
Saúde Mental e visa à quebra de
paradigmas e preconceitos vol-
tados aos cuidados psicológicos.

M Í D I A S
O jornalista Cesar Neto publica esta coluna diária de polí-

tica na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. O site
www.cesarneto.com recebeu Medalha Anchieta da Câmara pau-
listana e Colar de Honra ao Mérito da Assembleia paulista. No
Twitter @CesarNetoReal ... Email cesar@cesarneto.com

+
CÂMARA
Quem ganhou um presente de peso foi o ex-deputado federal

Faria de Sá (PP). Um dos mais competentes assessores políticos
do Parlamento paulistano - Edson Bueno - foi liberado pra traba-
lhar com o veterano político dos aposentados. Agora o Faria de
Sá tem tudo pra ser eleito vereador pela 1ª vez

+
PAULISTANA
... Em tempo : como o vereador Natalini (PV) desistiu de ten-

tar mais uma reeleição - o médico cansou de ter que ‘operar sem
anestesia’ - o ex-vereador e ex-presidente do Parlamento Rober-
to Trípoli voltou a ser candidato, uma vez que é reconhecido como
‘o cara’ que batalhou pelos  hospitais pra cães e gatos

+
PREFEITURA
Começou o horário eleitoral na televisão. Russomanno (RE-

PUBLICANOS ex-PRB), líder nas pesquisas, mostrou o apoio
do Bolsonaro. O prefeito Bruno (PSDB do governador Doria),
candidato à reeleição, mostrou que se inspira no avô Mario Co-
vas. Boulos (PSOL) mostrou que sem a ex-prefeita Erundina (ex-
PT) ...

+
PAULISTANA
... não teria como manter seus discursos invasivos. O ex-go-

vernador (SP) França (dono do PSB paulista) mostrou que pelo
menos por enquanto não tem o apoio explícito do novo dono do
PDT Ciro Gomes. E o Jilmar Tatto (PT) mostrou um depoimento
acanhado do Lula, que não quer colar seu nome à derrota

+
ASSEMBLEIA (SP)
Quem tá apanhando mais que iniciante em lutas marciais é a

deputada mais votada da História do Brasil, Janaína Paschoal por
conta de se colocar como quem pode votar as reformas adminis-
trativas, financeiras e tributárias do governo Doria que tá sendo
obstruído pelo seu PSL (ex-Bolsonarista) na ALESP

+
GOVERNO (SP)
A partir do momento em que João Doria (PSDB ‘liberal de

centro’) botou quase 80% do Estado na cor Verde, ainda que ro-
lar uma 2ª onda de Corona vírus - como tá rolando em várias ca-
pitais europeias - parece claro que por causa das eleições muni-
cipais não rolará lockdown até que role a vacina sino-paulista

+
CONGRESSO (BR)
Virou motivo de gozação entre os colegas cristãos - filiados

a vários partidos - o fato da deputada federal Joice (PSL que foi
Bolsonarista) estar se colocando como “irmã Joice”. É com este
mote que ela pede votos pra prefeitura de São Paulo em igrejas
cristãs protestantes-evangélicas. Por ora não tá funcionando

+
PRESIDÊNCIA (BR)
Nos feriados como o Dia das Crianças - com texto bíblico

muito citado por cristãos protestantes (evangélicos) - e o Dia da
Nossa Senhora da Aparecida (padroeira do Brasil no Catolicis-
mo), o Jair Bolsonaro fica literalmente entre a ‘cruz e a caldei-
ra’. Faça o que fizer, vai ser acusado de estar fazendo média

+
PARTIDOS (BR)
Percebam como subiu muito a qualidade de imagens e edi-

ções que tão rolando na propaganda eleitoral (televisão) destas
eleições municipais 2020 pelo Brasil. Um exemplo disso é o
material da deputada federal Joice (PSL). Se a eleição dependes-
se da venda deste produto, ela - no mínimo - já estava no 2º turno
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Lembre sempre de lavar as mãos

OMS relata aumento
diário recorde de

casos do novo
coronavírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) relatou um aumento
diário recorde de casos globais do novo coronavírus na quinta-
feira (8), quando o total foi de 338.779 em 24 horas, liderado
por uma disparada de infecções na Europa.

A Europa relatou 96.996 casos novos, o maior total da região
já registrado pela OMS. As mortes globais aumentaram 5.514 e
chegaram a 1,05 milhão.

O recorde anterior de casos novos notificados pela OMS foi
de 330.340 no dia 2 de outubro. A agência registrou o recorde
de 12.393 mortes em 17 de abril.

Como região, a Europa está relatando mais casos do que a
Índia, o Brasil ou os Estados Unidos. A Índia relatou 78.524 ca-
sos novos, seguida pelo Brasil com 41.906 e os EUA com 38.904,
de acordo com a OMS, cujos dados são menos atualizados do
que os relatórios diários de cada país.

De acordo com uma análise dos dados nacionais mais recen-
tes  feita pela Reuters, as infecções de covid-19 estão aumen-
tando em 54 países, o que inclui disparadas na Argentina, no Ca-
nadá e na maior parte da Europa.

As infecções no Reino Unido atingiram níveis recordes, com
mais de 17 mil novos casos registrados ontem.

As novas infecções diárias de covid-19 na França continua-
ram acima do patamar recorde de 18 mil pelo segundo dia
nessa quinta-feira e novas restrições foram impostas para con-
ter o surto.

O número médio de novas infecções na Bélgica aumentou
durante sete dias seguidos, e também ontem a Alemanha relatou
seu maior aumento diário de casos novos desde abril.

Nos EUA, que têm o maior número total de casos e mortes
do mundo, as novas infecções estão crescendo, assim como o
número de pacientes de covid-19 hospitalizados desde o início de
setembro. (Agencia Brasil)

Casos de covid-19
batem recorde na França

As novas infecções diárias por covid-19 na França permane-
ceram acima da marca recorde de 18 mil pelo segundo dia con-
secutivo na quinta-feira (8). O número de pessoas doentes sen-
do tratadas em hospitais também aumentou.

Os números foram divulgados pouco antes de o ministro da
Saúde do país, Olivier Veran, anunciar, em entrevista coletiva,
novas restrições para conter a doença.

Os hospitais da região de Paris entraram em situação de emer-
gência, cancelando os feriados da equipe e adiando operações
não essenciais, uma vez que os pacientes com o novo coronaví-
rus representavam quase metade de todos os pacientes em uni-
dades de terapia intensiva (UTIs).

Veran anunciou que as cidades de Lyon, Lille, Grenoble e
Saint-Etienne ficarão em alerta máximo para a covid-19, nível
alcançado por Paris e Marselha, a partir deste sábado (10), o que
desencadeará novas medidas para conter a circulação do novo
coronavírus nessas cidades.

Ele disse que a situação em Toulousse e Montpellier tam-
bém é preocupante e que essas cidades também podem ir para o
alerta máximo a partir de segunda (12). Dijon e Clermont-Fer-
rand podem ir para um nível maior de alerta a partir de sábado,
acrescentou. ”Infelizmente, a situação na França continua a de-
teriorar”. 

O número de pessoas internadas com a doença na França atin-
giu seu maior patamar em três meses, de 7.624, um salto de 88
casos em 24 horas. Esse total ainda é menor do que o pico de 14
de abril, de 32.292, mas está acima da mínima de 29 de agosto,
de 4.530.

Havia mais 11 pacientes em UTIs com a doença, totalizando
1.427, uma contagem quase quatro vezes maior do que a mínima
de 31 de julho, de 371.

O número de pessoas que morreram de covid-19 na França
aumentou em 76, número superior à média móvel de sete dias,
de 73, e que agora totaliza 32.521 óbitos. (Agencia Brasil0

Programa Mundial
de Alimentos da ONU
ganha Nobel da Paz
O Programa Mundial de Alimentos (PMA) da Organização

das Nações Unidas (ONU) conquistou o Prêmio Nobel da Paz
na sexta-feira (9) por seus esforços para combater a fome e
melhorar as condições para a paz em áreas atingidas por con-
flitos.

A entidade, sediada em Roma, afirma que ajuda 97 milhões
de pessoas em cerca de 88 países todos os anos, e que uma em
cada nove pessoas no mundo ainda não tem o suficiente para
comer.

“A necessidade de solidariedade internacional e coopera-
ção multilateral é mais notável do que nunca”, disse a
presidente do Comitê Norueguês do Nobel, Berit Reiss-An-
dersen, em entrevista coletiva.

O prêmio é de 10 milhões de coroas suecas, ou cerca
de US$ 1,1 milhão, e será entregue em Oslo no dia 10 de
dezembro.

PMA
O diretor executivo do Programa Mundial de Alimentos, Da-

vid Beasley, disse que a entidade está “profundamente honrada”
com a conquista do prêmio deste ano. 

“Este é um reconhecimento incrível da dedicação da fa-
mília do PMA, trabalhando todos os dias para acabar com a
fome em mais de 80 países”, escreveu Beasley no Twitter.
(Agencia Brasil)

Em meio à pandemia da co-
vid-19, o auxílio emergencial
contribuiu para a queda tempo-
rária da pobreza no Brasil. Se-
gundo o estudo Covid, Classes
Econômicas e o Caminho do
Meio: Crônica da Crise até
Agosto de 2020, divulgado  na
sexta-feira (9) pelo Centro de
Políticas Sociais da Fundação
Getulio Vargas (FGV Social), 15
milhões de brasileiros saíram da
linha da pobreza até agosto de
2020, uma queda de 23,7%. A
comparação é feita com os da-
dos fechados de 2019.

De acordo com a definição
usada pela FGV, a pobreza é ca-
racterizada pela renda domicili-
ar per capita de até meio salário
mínimo (R$ 522,50).

Segundo o coordenador da
pesquisa, Marcelo Neri, apesar
de o país ainda registrar 50 mi-
lhões de pobres após esta que-
da, este é o nível mais baixo de
toda a série estatística.

“De maneira geral, a gente
observou um boom social iné-
dito, mesmo comparando com
períodos pós-estabilização, que
foram períodos de boom social.

Em toda a série estatística a po-
breza nunca esteve num nível tão
baixo, são 50 milhões de brasi-
leiros. A queda foi realmente
inédita, de acordo com as séries
estatísticas”.

A redução de pobreza che-
gou a 30,4% na Região Nordes-
te e a 27,5% no Norte do país.
No Sul, a redução foi de 13,9%;
no Sudeste de 14,2% e no Cen-
tro-Oeste a queda na pobreza
chegou a 21,7%.

Segundo a FGV Social, essas
regiões têm maiores parcelas do
público-alvo do Auxílio Emer-
gencial. “O Brasil, nos nove me-
ses do auxílio emergencial, até
o final do ano, pretende gastar
R$ 322 bilhões, cerca de nove
meses são nove anos de Bolsa
Família, uma injeção de recur-
sos bastante substantivo”, desta-
ca o pesquisador.

Mercado de trabalho
Por outro lado, Neri disse

que as camadas com renda aci-
ma de dois salários mínimos per
capita perderam 4,8 milhões de
pessoas na pandemia e os dados
do mercado de trabalho demons-

tram forte retração.
“Houve uma queda de renda

de 20%. O índice de Gini teve
um aumento muito forte, que é
o índice de desigualdade. A ren-
da do trabalho da metade mais
pobre caiu 28%. Então guarda um
certo paradoxo na pesquisa. As
rendas de todas as fontes tiveram
um aumento espetacular, princi-
palmente na base da distribuição,
enquanto a renda do trabalho, que
deveria ser a principal renda das
pessoas, teve uma queda igual-
mente espetacular, especialmente
também na base da distribuição.
O que explica esse paradoxo é a
atuação do auxílio emergencial,
que atingiu no seu pico com 67
milhões de brasileiros”.

Com a queda no topo e a su-
bida na base das classes de ren-
da, as camadas intermediárias
tiveram um aumento de 21,4
milhões de pessoas, o que equi-
vale à quase metade da popula-
ção da Argentina. Neri lembra
que a diminuição na pobreza é
temporária e tende a ser total-
mente revertida após o fim do
auxílio emergencial.

“O boom social ocorrido em

plena pandemia é surpreenden-
te, mas enseja uma preocupação,
porque a sua principal causa, que
é o auxílio emergencial, gene-
roso, que foi concedido, ele cai
à metade agora em outubro, e
depois é totalmente extinto em
31 dezembro. Então, a nossa es-
timativa é que esses 15 milhões
que saíram da pobreza vão vol-
tar à velha pobreza de maneira
relativamente rápida. Isso equi-
vale a cerca de meia Venezuela
em termos populacionais”, dis-
se o pesquisador.

A pesquisa aponta também
que ainda não foram definidos
novos programas sociais para
contornar a crise atual, bem
como há “cicatrizes trabalhistas
de natureza mais permanente
abertas pela crise”.

Além disso, a questão sanitá-
ria preocupa, já que o segmento
mais pobre, público alvo do auxí-
lio emergencial, tem taxas mais
baixas de isolamento social, o que
indica o impedimento das pesso-
as mais pobres em conseguirem
exercer “ações mais ajustadas às
necessidades impostas pela pan-
demia”. (Agencia Brasil)

Petrobras aprova reajuste de 4%
 na gasolina, e de 5% no diesel

A Petrobras aprovou  na sex-
ta-feira (9) um reajuste médio de
4% no preço da gasolina em suas
refinarias, o que equivale a R$
0,07 por litro. O aumento vale a
partir deste sábado  (10).  

Também será reajustado o di-
esel vendido pela Petrobras. O
combustível ficará 5% mais caro,

o que equivale a 0,08 centavos.
Com o reajuste, o litro da ga-

solina passará a custar R$ 1,82 nas
refinarias, enquanto o diesel, R$
1,76. Após ser vendido pela Pe-
trobras aos distribuidores, o com-
bustível aumenta de preço até che-
gar ao consumidor final devido a
impostos estaduais e federais, cus-

tos de distribuição e revenda e
adição de biocombustível.

O preço praticado pela Pe-
trobras em suas refinarias cor-
respondeu, entre julho e agosto,
a 30% do preço final da gasoli-
na e a 49% do preço final do di-
esel vendidos nos postos de
combustíveis.

Ao divulgar os reajustes, a
Petrobras informou que, ao lon-
go do ano, os preços dos dois
combustíveis acumulam queda.
No caso da gasolina, o preço está
5,3% mais baixo que o de janeiro.
Já o diesel vendido nas refinarias
está 24,3% mais barato que no iní-
cio do ano. (Agencia Brasil)

Custo da construção civil sobe 1,44% em setembro
O Índice Nacional da Cons-

trução Civil subiu 1,44 % em
setembro, a maior alta desde ju-
lho de 2013, ficando 0,56 pon-
to percentual acima da taxa de
agosto. No ano, o índice acumu-
la alta de 4,34% e, nos últimos
12 meses, de 4,89%, resultado
bem acima dos 3,78% registra-
dos nos doze meses imediata-
mente anteriores. Em setembro
de 2019, o índice foi 0,37%.

Os dados foram divulgados
na sexta-feira (9) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

“Estamos atingindo três me-
ses seguidos - fechando o ter-
ceiro trimestre -, com altas su-
cessivas da parcela dos materi-
ais, que estão sendo impactan-
tes na variação do índice nacio-
nal. Os custos da mão de obra
têm se mantido estáveis. O que
pesou no índice de 1,44% foi a
alta em todos os segmentos de
materiais – cimento, condutores
elétricos, cerâmicas”, disse, em
nota, o gerente da pesquisa, Au-
gusto Oliveira.

Segundo o IBGE, o custo na-
cional da construção, por metro

quadrado, que em agosto fechou
em R$ 1.191,84, passou em se-
tembro para R$ 1.209,02, sendo
R$ 645,56 relativos aos materi-
ais e R$ 563,46 à mão de obra.

A parcela dos materiais au-
mentou 2,55%, registrando o
maior índice considerando a
série com desoneração da fo-
lha de pagamentos iniciada em
2013. Os aumentos observa-
dos foram de 0,95 pontos per-
centuais acima do mês anteri-
or (1,60%), e 2,28 pontos per-
centuais em relação a setem-
bro de 2019 (0,27%).

A parcela da mão de obra
com os dois reajustes obser-
vados,  registrou taxa de
0,20%, subindo 0,11 ponto
percentual em relação ao mês
anterior (0,09%) e caindo
0,27 ponto percentual se com-
parada ao índice de setembro
de 2019 (0,47%).

De acordo com a pesquisa,
de janeiro a setembro os acumu-
lados são 6,59% (materiais) e
1,85% (mão de obra), sendo que
em 12 meses ficaram em 6,90%
(materiais) e 2,62% (mão de
obra). (Agencia Brasil)

Alimentos puxam alta de preços
em setembro, aponta o IBGE

O grupo de despesas com ali-
mentação e bebidas teve uma alta
de preços de 2,28% em setem-
bro, e foi o principal responsá-
vel pela inflação oficial no mês,
de 0,64%. A alta dos alimentos
foi maior do que a observada em
agosto, de 0,78%.

Os dados do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) foram divulgados  na
sexta-feira (9) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

A alta dos alimentos ocorreu
principalmente por causa da re-

feição dentro do domicílio, que
subiu 2,89%. Entre os produtos
com maiores aumentos de preço
estão o óleo de soja (27,54%) e
o arroz (17,98%). O tomate teve
alta de 11,72%; o leite longa vida,
6,01%, e as carnes, 4,53%.

“O câmbio num patamar mais
elevado estimula as exporta-
ções. Quando se exporta mais,
reduz os produtos para o merca-
do doméstico e, com isso, te-
mos uma alta nos preços. Outro
fator é a demanda interna eleva-
da, que por conta dos programas
de auxílio do governo, como o

auxílio emergencial, tem ajuda-
do a manter os preços num pata-
mar elevado. No caso do grão de
soja, temos ainda forte deman-
da da indústria de biodiesel”,
explicou o pesquisador do IBGE
Pedro Kislanov.

Outro grupo de despesas
com impacto importante na in-
flação em setembro foi o de
transportes (0,70%), cuja alta de
preços foi puxada pela gasolina
(1,95%), óleo diesel (2,47%),
etanol (2,21%) e passagens aé-
reas (6,39%).

Também tiveram altas de preços

os grupos artigos de residência
(1%), habitação (0,37%), vestuário
(0,37%), comunicação (0,15%) e
despesas pessoais (0,09%).

Por outro lado, saúde e cui-
dados pessoais teve deflação
(queda de preços) de 0,64%,
principalmente devido ao item
plano de saúde, cujos preços re-
cuaram 2,31% devido a decisão
da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) de suspen-
der até o fim do ano os reajus-
tes dos planos. Educação tam-
bém teve deflação de 0,09%.
(Agencia Brasil)

Inflação para famílias com renda mais
baixa fica em 0,87% em setembro

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC),
que mede a inflação para fa-
mílias brasileiras com renda
até cinco salários mínimos,
teve alta de preços de 0,87%
em setembro deste ano. A taxa
ficou acima do 0,36% regis-

trado pelo INPC em agosto e
é o maior índice de inflação
para um mês de setembro des-
de 1995 (1,17%).

De acordo com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), com o resultado
de setembro, o INPC passou a

acumular taxas de 2,04% no ano
e de 3,89% em 12 meses.

As taxas do INPC ficaram
acima daquelas observadas
pela inflação oficial (IPCA),
que foram de 0,64% em se-
tembro,  1,34% no ano e
3,14% em 12 meses.

De acordo com o INPC, em
setembro os produtos alimentí-
cios subiram 2,63%, bem acima
da taxa de agosto (0,80%). Já os
não alimentícios apresentaram
alta de preços de 0,35%, tam-
bém acima da taxa de agosto
(0,23%). (Agencia Brasil)

Inflação do aluguel é de 1,97% na
primeira prévia de outubro

O Índice Geral de Preços-
Mercado (IGP-M), usado no re-
ajuste de contratos de aluguel,
registrou inflação de 1,97% na
primeira prévia de outubro. A
taxa é inferior aos 4,41% da pri-
meira prévia de setembro. Os

dados, divulgados  na sexta-fei-
ra (9), no Rio de Janeiro,  são da
Fundação Getulio Vargas (FGV).

Com o resultado da prévia de
outubro, o IGP-M acumula 18,01%
no ano e 19,45% em 12 meses.

A queda da taxa foi puxada pe-

los preços no atacado, medidos
pelo Índice de Preços ao Produ-
tor Amplo, cuja inflação passou de
6,14% na prévia de setembro para
2,45% na prévia de outubro.

Ao mesmo tempo, os preços
no varejo e na construção civil

tiveram alta. O Índice de Preços
ao Consumidor, que mede o va-
rejo, subiu de 0,35% para 0,64%
no período. Já o Índice Nacio-
nal de Custo da Construção
(INCC) aumentou de 0,88% para
1,26%. (Agencia Brasil)
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O governo federal lançou na
sexta-feira  (9) o plano de ação
do programa Abrace o Marajó,
com 110 ações previstas até
2023. O documento abrange
ações de 16 ministérios, em
iniciativas voltadas à geração
de empregos e melhoria da
dignidade, da educação e da
saúde da população da Ilha de
Marajó, no Pará.

A primeira fase do projeto,
coordenado pelo Ministério da
Mulher, da Família e dos Direi-
tos Humanos, está orçada em R$
1 bilhão e, até 2023 devem ser
investidos R$ 4 bilhões na re-
gião. A cerimônia de lança-
mento aconteceu em Breves,
município localizado na ilha, e
contou com a presença do pre-
sidente Jair Bolsonaro e da
primeira-dama Michelle Bol-
sonaro, de ministros de estado
e autoridades locais.

“O que nós fazemos não é
virtude, é obrigação, nós deve-
mos atendê-los nos momentos
mais difíceis”, disse Bolsonaro.
O programa foi criado em mar-

ço deste ano para buscar o de-
senvolvimento socioeconômico
dos 16 municípios que com-
põem a Ilha de Marajó e algumas
ações já estão em andamento.

Uma das medidas anunciadas
hoje é a parceria entre o Ministé-
rio da Mulher e a Caixa Econômi-
ca Federal para que equipe da Ou-
vidoria Nacional dos Direitos Hu-
manos ocupe um espaço nas agên-
cias-barco da Caixa visando levar à
população ribeirinha os serviços do
Disque 100 e Ligue 180, canais de
denúncias de violações de direitos
humanos e de violência contra a
mulher. O acordo de cooperação
tem duração de 24 meses e pode
ser prorrogado.

Atendimento bancário
As agências-barco preen-

chem a necessidade de atendi-
mento bancário de populações
que vivem na região amazôni-
ca. Além da Agência-Barco Ilha
do Marajó, que navega por di-
versos municípios do Pará,  a
Caixa possui a Agência-Barco
Chico Mendes, que percorre ci-

dades do Amazonas.
Os barcos fazem uma viagem

por mês, partindo de seus locais
de origem, e ficam, em média,
dois dias em cada localidade.
Possuem os mesmos serviços
de uma agência convencional
em terra, além do mesmo horá-
rio de funcionamento. Iniciativa
semelhante também é desenvol-
vida pelo Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), que tam-
bém oferece serviços previden-
ciários em barcos na região.

Agora, essas comunidades
poderão ser acolhidas pelos
servidores do ministério. Se-
gundo a ministra da Mulher, da
Família e dos Direitos Huma-
nos, Damares Alves, um dos
objetivos da ação é proteger

mulheres e crianças contra a
violência doméstica e a explo-
ração sexual infantil.

Além disso, o ministério fará
a doação de cestas de alimen-
tos e de itens de higiene por
meio da Operação Pão da Vida,
que promove a segurança ali-
mentar e apoio institucional à
população marajoara durante a
pandemia. A meta é entregar 96
mil cestas em todas as locali-
dades do arquipélago. Cerca de
28,5 mil já foram entregues e
mais de 200 mil itens de higie-
ne foram doados.

Outras ações
O Plano de Ação 2020-2023

para o Abrace o Marajó prevê
ainda a implantação de rede de

comunicação para levar banda
larga e conectividade 4G e 5G
a todo o arquipélago. A inicia-
tiva será concretizada por meio
de uma parceria do Ministério
das Comunicações e do gover-
no do Pará.

Por meio do programa Mais
Luz para a Amazônia, o Minis-
tério de Minas e Energia tam-
bém vai disponibilizar o ser-
viço público de energia elé-
trica nas comunidades isola-
das do Marajó por meio da
instalação de sistemas foto-
vol ta icos  de  captação de
energia solar. A medida deve
beneficiar 42 mil pessoas.

Em parceria com o Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES),

o Abrace o Marajó prevê a mo-
dernização das 16 prefeituras do
arquipélago. O objetivo é apri-
morar os meios de atendimento
ao cidadão, às empresas e das
obrigações não financeiras jun-
to aos governos federal e esta-
dual. A previsão é que a iniciati-
va seja entregue em 2022.

O Marajó é o maior arquipé-
lago fluvio-marítimo do plane-
ta, formado por 2,5 mil ilhas e
ilhotas. Lá se concentram o
maior rebanho de búfalos do
país e a maior produção de açaí
do mundo. Apesar disso, oito
dos seus municípios estão na
lista daqueles com pior Índi-
ce de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH) do Brasil. (Agen-
cia Brasil)

O Ministério da Justiça e
Segurança Pública (MJSP) in-
formou  na sexta-feira (9) que
vai aumentar o efetivo da
Força Nacional que ajuda a
conter os incêndios na re-
gião do Pantanal do Mato
Grosso do Sul. Ao todo, se-
rão 71 bombeiros militares
mobilizados temporariamente
do Distrito Federal e de Santa
Catarina. Eles atuarão na região
por 30 dias, prazo que poderá ser
prorrogado.

“Os militares do Distrito
Federal partirão nesta sexta-fei-
ra (9) e os de Santa Catarina tam-
bém estão em processo de mo-
bilização e já se encontram no
estado combatendo o fogo”, in-
formou o ministério.

A medida atende a um pe-
dido do governador do Mato

Uma operação conjunta da
Receita Federal, Polícia Civil e
Polícia Federal, na sexta-feira
(9), resultou em diversas apre-
ensões simultâneas no Porto de
Itaguaí, Região Metropolitana do
Rio de Janeiro, e nos portos se-
cos de Nova Iguaçu e Resende.

As apreensões são decor-
rentes de trocas de informa-
ções de inteligência entre a
Divisão de Vigilância e Re-
pressão ao Contrabando e Des-
caminho da Receita Federal, a
Coordenadoria de Recursos
Especiais da Polícia Civil
(Core) e a Polícia Federal.

De acordo com a Receita
Federal, em vários contêineres
vistoriados  foram apreendidos
mais de 60 mil aparelhos de tv
box, utilizados para acessar ca-
nais de televisão burlando os

Governo manda
71 soldados para

reforçar combate a
fogo no Pantanal

Grosso do Sul, Reinaldo Azam-
buja. Segundo o ministério, as
despesas com o custeio das di-
árias ficarão a cargo do gover-
no federal.

De acordo com o secretário
nacional de Segurança Pública
do Ministério da Justiça e Segu-
rança Pública (Senasp/MJSP),
Renato Paim, o envio emergen-
cial está sendo tratado com os
estados desde quando o minis-
tro da Justiça, André Mendonça,
manifestou apoio a Mato Gros-
so e Mato Grosso do Sul.

“O apoio ao estado sul-mato-
grossense respeita o pacto fe-
derativo. Entramos em conta-
to com as secretarias de segu-
rança pública de todo o país para
que juntos reforcemos o com-
bate às queimadas”, destacou.
(Agencia Brasil)

Operação apreende
R$ 50 milhões do
crime organizado

serviços oficiais dos produto-
res, em violação a direitos auto-
rais, crime contra a propriedade
imaterial e contrabando. “A
apreensão já representa um
prejuízo superior a R$ 50 mi-
lhões ao crime organizado, es-
pecificamente a grupos de mi-
licianos que se dedicam ao
contrabando e a essa modalida-
de criminosa”, disse a Receita.

De acordo com a Receita
Federal, é a maior apreensão da
história do país em relação a apa-
relhos de tv box.

Após os procedimentos ad-
ministrativos da Receita Federal,
todas as informações serão di-
recionadas para que a Polícia
Federal dê prosseguimento às
investigações na apuração de cri-
mes de competência da Justiça
Federal. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Com mais R$ 23 milhões, Estado do
PR amplia apoio à agricultura familiar

O Governo do Paraná vai
ampliar as ações do programa de
incentivo à agricultura familiar.
O Estado terá mais R$ 23,1 mi-
lhões à disposição para impul-
sionar a compra de produtos de
pequenos e médios produtores.
Os recursos são de um convê-
nio com o governo federal, as-
sinado na sexta-feira (09) pelo
governador Carlos Massa Rati-
nho Junior, em cerimônia no
Palácio Iguaçu que contou com
a presença do ministro da Cida-
dania, Onyx Lorenzoni.

“É mais uma ação, dentre
tantas em andamento no Estado,
que permitem colaborar com os
pequenos agricultores, fazendo
com que o alimento plantado che-
gue à mesa de pessoas mais vulne-
ráveis”, afirmou Ratinho Junior. “O
Governo busca fazer com que as
pessoas tenham qualidade de vida
e sejam felizes. E não existe fe-
licidade e prosperidade sem co-
mida na mesa, por isso a impor-
tância deste tipo de investimen-
to. É uma parceria que agrega e
amplia tudo o que já é feito
aqui”, completou o governador.

O termo firmado com a
União permite ao Paraná aderir

pela primeira vez ao Programa
de Aquisição de Alimentos
(PAA) Estadual. Estão disponí-
veis, apenas nesta modalidade,
R$ 7,3 milhões. O governo es-
tadual ficará encarregado de se-
lecionar os agricultores, muni-
cípios e entidades filantrópicas
que integrarão o projeto.

O produtor venderá direta-
mente para as associações, com
o pagamento sendo feito pelo
governo federal. Cada produtor
selecionado poderá receber até
R$ 6,5 mil por ano. A ação vai
beneficiar 1.134 agricultores
familiares em situação de vulne-
rabilidade social, de 80 municí-
pios do Estado com os menores
índices de Índice de Desenvol-
vimento Humano (IDH).

Além disso, o convênio pre-
vê R$ 8 milhões por meio de
ações da Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab), voltada
para pequenas cooperativas lo-
cais, e R$ 7,6 milhões para o
PAA Municipal, quando os acor-
dos são estabelecidos direta-
mente com as cidades. Os acor-
dos já estão em execução.

De acordo com o Ministério
da Cidadania, no total 3 mil agri-

cultores familiares locais serão
atendidos e cerca de 300 mil
pessoas que se encontram em
situação de vulnerabilidade so-
cial receberão as doações de
sete mil toneladas de alimentos.
Dos 399 municípios do Paraná,
118 executam o PAA. O progra-
ma existe desde 2003.

“Costumo chamar de ponte
da solidariedade. Compramos
daqueles agricultores que mais
precisam e esses alimentos che-
gam às entidades de filantropia”,
disse Lorenzoni. “O Paraná é um
estado com iniciativas pioneiras,
que encurta a distância entre o
Poder Público e aqueles que
mais precisam. Cada real que é
colocado aqui acaba multiplica-
do muitas vezes, claramente por-
que o Paraná é um estado que faz
a lição de casa”, complementa o
ministro.

Para o secretário de Estado
da Agricultura e Abastecimento,
Norberto Ortigara, o atendimen-
to direto à pessoa física vai for-
talecer o produtor em situação
de vulnerabilidade nos pequenos
municípios, e que precisa da
atenção do Governo.

Ele destacou que a parceria

com a União vai fortalecer ações
que já estão em execução do
Estado. Ortigara lembrou que
Governo do Paraná fornece ali-
mentos a 907 entidades sociais
por meio do programa Compra
Direta Paraná.

Os alimentos são repassados
para 147 associações e coope-
rativas da agricultura familiar
que se credenciaram por meio de
edital de chamada pública. Ao
todo, 12,5 mil agricultores es-
tão envolvidos, atingindo direta-
mente 530 mil pessoas.

Com a pandemia, 3 mil no-
vas famílias de pequenos agri-
cultores foram cadastradas den-
tro do programa, totalizando 25
mil em todo o Paraná. O aporte
extra foi de R$ 20 milhões, com
recursos oriundos do Fundo Es-
tadual de Combate e Erradicação
à Pobreza (Fecop).

“Sobe o comando do gover-
nador Ratinho Junior, criamos
uma política consistente de ali-
mentação e abastecimento, com
a junção de várias ações. Um
Estado produtor, tão consisten-
te quanto o Paraná, não pode ter
pessoas passando fome”, ressal-
tou o secretário. (AENPR)

Dólar tem primeira queda semanal em um mês
Num dia de alívio no mercado

financeiro, o dólar teve queda ex-
pressiva na sexta-feira (9) e vol-
tou a ficar próximo de R$ 5,50. O
dólar comercial encerrou o dia
vendido a R$ 5,527, com recuo de
R$ 0,063 (-1,13%).

A moeda norte-americana
operou em queda durante toda a
sessão. Na mínima do dia, por
volta das 13h, chegou a R$ 5,51.

Na semana, a divisa caiu 2,47%.
Esse foi o primeiro recuo acumu-
lado em quatro semanas. O dólar
acumula queda de 1,64% em outu-
bro, mas sobe 37,73% em 2020.

A euforia no câmbio não se
repetiu no mercado de ações. O
índice Ibovespa, da B3, fechou
esta sexta aos 97.483 pontos,
com recuo de 0,45%. Num mo-
vimento de realização de lucros,

os investidores venderam ações
para embolsarem os ganhos de
ontem (8), quando o indicador
tinha subido 2,51%.

Apesar da queda de sexta-fei-
ra, o Ibovespa fechou a semana
com alta de 3,68%. Essa foi a
primeira alta semanal da bolsa de
valores em cinco semanas.

As negociações foram influ-
enciadas por fatores externos.

Investidores continuaram espe-
rançosos com chances de algum
acordo sobre um novo pacote de
estímulos nos Estados Unidos. O
otimismo prevaleceu ainda que as
negociações desta sexta entre a
presidente da Câmara dos Depu-
tados norte-americana, Nancy
Pelosi, e o secretário do Tesou-
ro, Steven Mnuchin, tenham fra-
cassado. (Agencia Brasil)

SP: ação quer manter comida gratuita
para pessoas em situação de rua

A Defensoria Pública do Es-
tado de São Paulo, a Defenso-
ria Pública da União e o Minis-
tério Público de São Paulo ajui-
zaram uma ação civil pública em
que pedem que a gratuidade dos
restaurantes Bom Prato para
pessoas em situação de rua seja
mantida durante a pandemia de
covid-19. O processo foi aber-
to na quinta-feira (8).

Em nota, a defensoria esta-
dual destaca que a gratuidade foi
adotada pelo governo de São
Paulo em maio deste ano, após
reivindicação de diversas enti-
dades, e se estendeu até 30 de
setembro. De acordo com a de-
fensoria, houve uma abreviação
do prazo, já que o Poder Públi-
co previa, em decreto, que o be-
nefício poderia ter continuida-
de enquanto perdurasse o esta-
do de calamidade em razão da
crise sanitária.

O argumento que fundamen-
ta a ação é que a pandemia ex-
tinguiu ou reduziu as fontes de
sustento de pessoas  em situa-
ção de rua, geralmente prove-
nientes da venda de material re-

ciclável, pequenos trabalhos de
carga e descarga em depósitos,
supermercados e comércio em
geral. No novo contexto, mui-
tas dessas pessoas deixaram de
receber doações que transeun-
tes, conforme cita a defensoria
paulista.

Por isso, o entendimento
das instituições que movem a
ação é de que o grupo pode fi-
car sem acesso ao serviço ofe-
recido pela rede Bom Prato, já
que muitas dessas pessoas não
têm condição de pagar pelas
refeições. Atualmente, os pre-
ços cobrados são de R$ 1 para
almoço e jantar e de R$ 0,50
para café da manhã.

No informe, a defensoria
pondera também que o aumen-
to da insegurança alimentar das
pessoas em situação de rua tem
gerado filas e aglomerações, fa-
tor que pode facilitar a propa-
gação de covid-19. Ainda segun-
do o órgão, “o grande volume
de refeições distribuídas gra-
tuitamente em setembro – mais
de 104 mil – demonstra que a
demanda por esse serviço per-

manece alta”.

Outro lado
A Secretaria de Desenvolvi-

mento Social do Estado de São
Paulo informou que ainda não
foi notificada da ação, mas que
está  à disposição para prestar
os esclarecimentos necessári-
os. Segundo a secretaria,  o aten-
dimento nos restaurantes  Bom
Prato nos fins de semana e fe-
riados foi criado em caráter
emergencial e temporário para
garantir a segurança alimentar
das pessoas em situação de ex-
trema vulnerabilidade social
durante a pandemia do novo co-
ronavírus.

Nos últimos cinco meses,
período mais crítico da pande-
mia, com restrições do trânsi-
to de pessoas e o fechamento
do comércio, as 59 unidades do
Bom Prato ampliaram a oferta
de refeições em 60%, passan-
do a servir 3,2 milhões de re-
feições por mês, além de adap-
tar o serviço para retirada em
embalagens descartáveis. Nes-
se período, foram distribuídas

mais de 18,9 milhões de refei-
ções, entre café da manhã, al-
moço e jantar, sendo 480,2 mil
gratuitas, a partir de outra ini-
ciativa criada excepcionalmen-
te pelo governo de São Paulo
para o atendimento à população
em situação de rua.

Com o avanço da flexibili-
zação no Plano São Paulo, a me-
dida está sendo constantemen-
te recalibrada, considerando a
demanda das cidades e de cada
unidade. O monitoramento da
Secretaria de Desenvolvimen-
to Social é constante e tem o
objetivo de evitar excedentes
ou demanda reprimida em al-
guns restaurantes, dando uso
eficiente aos recursos públi-
cos. Os usuários estão sendo
comunicados previamente em
relação às readequações de
funcionamento.

O governo do Estado de São
Paulo informou que continua ofe-
recendo a toda a população refei-
ções saudáveis e de alta qualida-
de por um custo extremamente
acessível em toda a rede Bom
Prato. (Agencia Brasil)



EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1012537-51.2018.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de
São Paulo, Dr(a). Andre Salomon Tudisco, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) LUIZ CARLOS DAS NEVES, Brasileiro,
Biólogo, RG 12644755, CPF 084.660.658-57, com
endereço à Rua Fradique Coutinho, 97, Ap. 43, Pinheiros,
CEP 05416-010, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de
Fundação de Rotarianos de São Paulo, para execução do
valor de R$.32.275,24 (trinta e dois mil e duzentos e setenta
e cinco Reais e vinte e quatro centavos) cujo instrumento
particular de confissão de dívida de jan/2014, não foi
adimplido. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por edital da
penhora realizada sobre o valor bloqueado de R$ 1.200,78
da conta bancária do executado para manifestação no
prazo de cinco dias, na forma do art 854, §§ 2º e 3º do CPC.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 16 de setembro de 2020.

Stuhlberger Vila Mariana SPE S/A
CNPJ/MF 05.934.594/0001-21 - NIRE 35300198263

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os acionistas da Stuhlberger Vila Mariana SPE 
S/A convocados a se reunir em Assembleia Geral Extraor-
dinária, na sede social, localizada na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Alameda Santos, 1343 - 18º an-
dar, sala 11, às 10:00 horas do dia 19/10/2020, para deli-
berar sobre a seguinte ordem do dia: (i) dissolução e liqui-
dação da sociedade; e (ii) eleição do liquidante. 

São Paulo, 08 de outubro de 2020. A Diretoria

VENTOS DE SANTO ESTEVÃO HOLDING S.A.
CNPJ/MF nº 16.603.346/0001-14 - NIRE 2330033027

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª (Primeira) 
Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Série Única, da 

Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição 
Pública, com Esforços Restritos, da Ventos de Santo Estevão Holding S.A.

Ficam convocados os Srs. debenturistas da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional 
Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Ventos de Santo Estevão Holding 
S.A. (“Debenturistas”, “Emissão” e “Companhia”, respectivamente) para se reunirem, em Assembleia 
Geral de Debenturistas, a ser realizada exclusivamente de forma digital e remota, inclusive para 
fins de voto (sem prejuízo da possibilidade de adoção de instrução de voto a distância 
previamente à realização da Assembleia Geral de Debenturistas), em primeira convocação, no 
dia 29 de outubro de 2020, às 10 horas, através da plataforma “Microsoft Teams” (“Assembleia” ou 
“AGD”)”, conforme Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 625 de 14/05/2020  
(“IN CVM 625”), através do link a ser disponibilizado pela Companhia nos termos deste edital, para 
deliberar sobre as seguintes Ordens do Dia: (i) anuência prévia, nos termos da Cláusula 6.1, alínea 
(o), do Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional 
Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Ventos de Santo Estevão Holding 
S.A., datado de 13 de outubro de 2017, conforme aditado (“Escritura de Emissão”), para que sejam 
celebrados contratos de compra e venda de energia elétrica convencional e energia elétrica incentivada 
(“I5”) entre as subsidiárias da Companhia que figuram como fiadoras da Emissão (“SPEs”) e 
contrapartes do mesmo grupo econômico, exclusivamente com o objetivo de utilizar o lastro de I5 e 
trocar por energia elétrica convencional (operação denominada “Swap de Energia”), de acordo com as 
regras de comercialização vigentes estabelecidas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 
(“CCEE”), e demais leis e regulamentos aplicáveis, para proteger e recuperar as perdas da rede básica 
que podem afetar em até 3% (três por cento) os Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente 
Regulado (“CCEARs”), que constituem garantia da Emissão, nos termos do Contrato de Cessão 
Fiduciária de Direitos (conforme definido na Escritura de Emissão), sem que acarrete em aditamento, 
rescisão ou alteração de qualquer forma dos CCEARs, observadas as seguintes condições e diretrizes: 
(a) a operação de Swap de Energia, celebrada pelas SPEs, terá como objetivo proteger e recuperar as 
perdas da rede básica que podem afetar em até 3% (três por cento) a energia contratada no âmbito dos 
CCEARs; (b) ambos os contratos, que constituem cada operação de Swap de Energia, serão 
individualmente limitados ao volume de 0,5 MWm (meio mega-watt médio), não permitindo exposição 
líquida; (c) os referidos contratos serão celebrados com sobretaxa ou spread superior a zero e 
baseados em preços de mercado; (d) a Emissora e as SPEs deverão atender integralmente as 
obrigações previstas no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos com relação aos contratos que 
constituem cada operação de Swap de Energia; (e) anualmente, dentro de 90 (noventa) dias após o 
término da cada exercício social, a Emissora obriga-se a fornecer ao Agente Fiduciário uma declaração, 
assinada pelo(s) diretor(es) da Emissora, na forma do seu estatuto social, a qual deverá: (i) atestar que 
os termos e condições dos contratos de compra e venda de energia elétrica para Swap de Energia, 
atendem aos termos e condições previstos nos subitens (a), (b), (c) e (d) acima, e (ii) indicar 
expressamente o volume de energia comprado e vendido nas operações de Swap de Energia, no 
respectivo exercício social, e os valores médios de compra e venda de energia destas operações.  
A primeira declaração será entregue dentro de 90 (noventa) dias após o término do exercício social de 
2020; (f) à apresentação em 30 (trinta) dias, a contar da data de realização da AGD, como uma 
condição suspensiva à anuência ora concedida, da via eletrônica original de declaração da Emissora 
ao Agente Fiduciário, firmada pelo(s) diretor(es) da Emissora, na forma do seu estatuto social, 
confirmando e assumindo, para todos os fins dispostos na Escritura de Emissão e sob as penas da lei, 
que foram obtidas todas as aprovações necessárias para a realização e celebração de contratos de 
compra e venda de energia elétrica da operação de Swap de Energia, nos termos e condições previstos 
na ata da AGD; (g) à apresentação em 30 (trinta) dias, a contar da data de realização da AGD, como 
uma condição suspensiva à anuência ora concedida, da via eletrônica original de declaração, firmada 
pelo(s) diretor(es) da Emissora, na forma do seu estatuto social, confirmando e assumindo, para todos 
os fins dispostos na Escritura de Emissão e sob as penas da lei, que não foi cobrada “comissão de 
anuência” ou qualquer outro tipo de waiver fee pelo BNDES, pelos Bancos Repassadores ou pelo Itaú 
Unibanco S.A. na qualidade de instituição financeira prestadora de Fiança Bancária (“Credores 
Anuentes”), relacionado à análise e/ou concessão da anuência; e (h) caso qualquer pagamento venha 
a ser exigido pelos Credores Anuentes, a qualquer tempo, em relação à análise e/ou concessão da 
anuência em questão, a título de waiver fee ou qualquer espécie de “comissão de anuência”, a Emissora 
assumirá o compromisso irrevogável e irretratável de realizar o pagamento de “comissão de anuência” 
para os Debenturistas, em valor correspondente a um percentual sobre o saldo devedor das Debêntures 
atualizado, equivalente à média aritmética do percentual cobrado pelos Credores Anuentes.  
Tal pagamento será feito na primeira data de pagamento da comissão devida a qualquer um dos 
Credores Anuentes e em um percentual sobre o saldo das Debêntures atualizado, equivalente à média 
aritmética do percentual cobrado pelos Credores Anuentes no âmbito da anuência. Para que não 
restem dúvidas, eventual descumprimento de tal obrigação será considerado um descumprimento de 
obrigação pecuniária no âmbito da Escritura de Emissão; (ii) autorização para a alteração da redação 
das cláusulas 4.8.1 e 9.3.2 da Escritura de Emissão, para formalizar a alteração dos jornais onde os 
anúncios, avisos e demais atos e decisões decorrentes da Escritura de Emissão são publicados, para 
“O Dia SP” e o Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOESP, em razão da alteração da sede da 
Emissora para a cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e, consequentemente, o aditamento à 
Escritura de Emissão, de modo que as referidas cláusulas passam a vigorar com a seguinte redação: 
4.8.1. Todos os anúncios, avisos e demais atos e decisões decorrentes desta Emissão que, de qualquer 
forma, envolvam os interesses dos titulares das Debêntures devem ser divulgados pela Emissora em 
sua página na rede mundial de computadores no sítio http://www.venergia.com.br e enviados ao Agente 
Fiduciário na data da respectiva divulgação, sendo que os editais de convocação e as atas de 
Assembleia Geral de Debenturistas (conforme definido abaixo) deverão ainda, além da publicidade 
anteriormente descrita, ser publicados no “O Dia SP” e Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOESP, 
conforme estabelecido no artigo 289 da Lei das Sociedades por Ações e as limitações impostas pela 
Instrução CVM 476 em relação à publicidade da Oferta Restrita, os prazos legais e os estabelecidos 
nesta Escritura, salvo se a totalidade dos Debenturistas comparecer à Assembleia Geral dos 
Debenturistas, hipótese na qual a convocação será dispensada. Caso a Emissora altere seu jornal de 
publicação após a Data de Emissão, deverá enviar notificação ao Agente Fiduciário informando o novo 
veículo. 9.3.2. A convocação dar-se-á mediante anúncio publicado pelo menos 3 (três) vezes no  
“O Dia SP” e Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOESP, respeitadas outras regras relacionadas à 
publicação de anúncio de convocação de assembleias gerais constantes da Lei das Sociedades por 
Ações, da regulamentação aplicável e desta Escritura; e (iii) autorização para o Agente Fiduciário 
praticar, em conjunto com a Companhia, todos os demais atos eventualmente necessários de forma a 
refletir o disposto nos itens (i) e (ii) acima, sendo certo que eventuais alterações à Escritura de Emissão 
ou às Garantias, em decorrência da deliberação do item (i) acima, dependerão de anuência prévia e 
expressa dos Debenturistas. Informações Adicionais: 1. A Assembleia será realizada através de sistema 
eletrônico Microsoft Teams, com link de acesso a ser disponibilizado pela Companhia àqueles 
Debenturistas que enviarem, para os endereços eletrônicos tesouraria.ve@venergia.com.br e 
assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente até 2 (dois) dias antes da data de realização 
da Assembleia, observado o disposto na IN CVM 625: (i) quando pessoa física, cópia digitalizada de 
documento de identidade válido com foto do debenturista; (ii) quando pessoa jurídica, (a) último 
estatuto social ou contrato social consolidado, devidamente registrado na junta comercial competente; 
(b) documentos societários que comprovem a representação legal do debenturista; e (c) documento de 
identidade válido com foto do representante legal; (iii) quando fundo de investimento, (a) último 
regulamento consolidado do fundo; (b) estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, 
conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem  
os poderes de representação em Assembleia; e (c) documento de identidade válido com foto do 
representante legal; e (iv) caso qualquer dos Debenturistas indicados nos itens (i) a (iii) acima venha  
a ser representado por procurador, além dos respectivos documentos indicados acima, deverá 
encaminhar procuração com poderes específicos para sua representação na Assembleia.  
2. Nos termos do artigo 3º da Instrução CVM 625, além da participação, assinatura da lista de presença 
(com a utilização da certificação ICP-Brasil) e do voto a distância durante a Assembleia, por meio do 
sistema eletrônico, também será admitido o preenchimento e envio de instrução de voto a distância, 
conforme modelo disponibilizado em www.venergia.com.br e atendidos os requisitos apontados no 
referido modelo, o qual deverá ser enviado à Companhia e ao Agente Fiduciário, para os endereços 
eletrônicos tesouraria.ve@venergia.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente, 
até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. 3. A Instrução de Voto referida no item 2 acima e o 
instrumento de representação referido no item 1, subitem (iv), acima devem ser enviados em vias 
originais com os reconhecimentos das firmas dos signatários para o endereço Avenida Doutora Ruth 
Cardoso, nº 8501, 2º Andar, Edifício Eldorado Business Tower, Pinheiros, CEP 05425-070, cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, sede da Companhia. Caso não seja possível em razão do cenário de 
pandemia da COVID-19, os Debenturistas deverão apresentar os referidos documentos em versão 
eletrônica assinada (com a utilização da certificação ICP-Brasil), preferencialmente, até 2 (dois) dias 
antes da realização da Assembleia. Em razão dos impactos decorrentes da pandemia da COVID-19, a 
Companhia e o Agente Fiduciário dispensarão a necessidade de envio das vias físicas dos demais 
documentos de representação dos Debenturistas para os escritórios da Companhia, bastando o envio 
de cópia simples das vias originais de tais documentos para a Companhia e o Agente Fiduciário, para 
os endereços eletrônicos tesouraria.ve@venergia.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br.  
4. O link para a participação da conferência será enviado apenas aos Debenturistas que enviarem, 
prévia e diretamente ao Agente Fiduciário e à Companhia, os documentos de representação acima 
indicados. 5. Os Debenturistas que fizerem o envio da instrução de voto mencionada e esta for 
considerada válida, não precisarão acessar o link para participação digital da Assembleia, sendo sua 
participação e voto computados de forma automática. Contudo, em caso de envio da instrução de voto 
de forma prévia pelo debenturista ou por seu representante legal com a posterior participação na 
Assembleia através de acesso ao link e, cumulativamente, manifestação de voto deste debenturista no 
ato de realização da Assembleia, será desconsiderada a instrução de voto anteriormente enviada, 
conforme disposto no artigo 7º, §1º, da IN CVM nº 625. Os termos em letras maiúsculas que não se 
encontrem aqui expressamente definidos, terão os significados que lhes são atribuídos na Escritura de 
Emissão. A Emissora e o Agente Fiduciário permanecem à disposição para prestar esclarecimentos 
aos Debenturistas no que diz respeito a presente convocação e da AGD. 

São Paulo, 10 de outubro de 2020. Ventos de Santo Estevão Holding S.A.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1004515-13.2018.8.26.0008. A MMa. Juíza de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado
de São Paulo, Dr(a). MÁRCIA CARDOSO, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a JOSÉ AVELINO FRANCELINO,
brasileiro, RG 18.837.949-6, CPF 050.568.918-94, que
lhe foi proposta uma ação de Cobrança pelo Procedimento
Comum por parte de S I Educação Moderna Ltda, CNPJ:
11.084.565/0001-10, objetivando o recebimento de R$
2.633,16 (março/2018), referente ao inadimplemento do
contrato de prestação de serviço educacional celebrado
entre as partes em 13/03/2017. 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 os 20 dias supra, 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 25 de setembro de 2020.

Edital para Conhecimento Geral - Prazo de 30 Dias. Processo 1004972-65.2020.8.26.0011. O Dr. Fábio Eduardo Basso, MM. Juiz
de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional XI - Pinheiros/SP, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a quem possa
interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração de Regime de Bens do Casamento movida por Eduardo Penna Gouvea CPF:
063.806.348-51 e Andrea Mayumi Odagima Gouvea CPF: 147.831.208-46, por meio da qual os requerentes indicados intentam
alterar o regime de bens do casamento que atualmente é o da Separação Total de Bens para o regime Total de Bens. O presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24/07/2020.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS

DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 4ª, 5ª E 6ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO ISEC SECURITIZADORA S.A. 
A ISEC Securitizadora S.A. (“Securitizadora”), vem por meio deste, convocar os titulares dos Certifi cados de Recebíveis 
Imobiliários da 4ª, 5ª e 6ª Séries da 1ª Emissão da Securitizadora (“CRA”), nos termos da Cláusula 11.4. do “Termo de 
Securitização, a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRA, à realizar-se no dia 29 de 
outubro de 2020, às 11h00, de forma remota através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de 
conexão via internet, observada a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 625, de 14 de maio de 2020, mediante 
envio de link para a participação da conferência pela Securitizadora e/ou Agente Fiduciário aos Titulares dos CRA 
habilitados, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: (i) Da decretação ou não do Vencimento Antecipado da 
operação dos CDCA 0001/2018 e 002/2018CDCA (“CDCA”) e consequentemente dos CRA, em razão do descumprimento 
pecuniário no mês de 10/2020, nos termos da cláusula 3.7.1 item (a) do CDCA (“PMT Inadimplida”), bem como a forma de 
adimplemento da PMT Inadimplida; e, (ii) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar 
todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado nos itens 
acima. A Securitizadora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que a assembleia será instalada em primeira 
convocação com a presença dos Titulares dos CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 01 (um) dos 
CRA em circulação e, em segunda convocação, com qualquer número de presença. Toda a matéria submetida à deliberação 
dos titulares dos CRA deverá ser aprovada, em primeira convocação por no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais um dos 
titulares dos CRA em circulação, e em segunda convocação, de no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais um dos titulares 
dos CRA presentes na Assembleia Geral. Reforçamos que o link para a participação da conferência será enviado a cada um 
dos titulares que se cadastrarem diretamente com à Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, com sede na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, conjunto 202, 2º andar, Jardim Paulistano, São Paulo – SP, CEP 01452-000 (“Agente 
Fiduciário”), e com a Securitizadora, mediante o envio de documentos de representação (contrato/estatuto social, atas de 
eleição, procurações, documentos de identifi cação - RG e CPF - dos signatários) para os e-mails: assembleias@vortx.com.br, 
agentefi duciario@vortx.com.br, gestao@isecbrasil.com.br e juridico@isecbrasil.com.br. Os titulares dos CRA poderão ser 
representados na assembleia por procuração, emitida há menos de um ano, por instrumento público ou particular com fi rma 
reconhecida ou abono bancário do signatário, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como 
todos os demais documentos necessários para a verifi cação dos poderes. As orientações gerais acerca da participação, 
ingresso e documentação a ser encaminhada à Securitizadora e ao Agente Fiduciário encontrar-se-á no site do Agente 
Fiduciário, qual seja www.vortx.com.br, anexa ao presente Edital de Convocação.

São Paulo, 09 de outubro de 2020.
ISEC SECURITIZADORA S.A.
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Agrostahl S.A. Indústria e Comércio
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Excesso de velocidade é a principal
infração de motoristas suspensos

SÁBADO A TERÇA-FEIRA, 10, 11, 12 E 13 DE OUTUBRO DE 2020 Nacional
Jornal O DIA SP

PÁGINA 5

O músico Geraldo Caprioli
Junior, de 52 anos,  já cometeu
infrações por excesso de veloci-
dade, desrespeito ao rodízio de
placas de veículos na capital
paulista e estacionamento irre-
gular.

“Minha carteira está cassa-
da por acúmulo de pontos, as
infrações que mais tive são ex-
cesso de velocidade e rodízio,
uma ou outra de estacionamen-
to e excesso de velocidade tam-
bém em estradas de rodagem”.
Ele reconhece que sabia das in-

frações e que ainda pode come-
tê-las futuramente. “Mas tenta-
rei evitar”, afirmou.

Caprioli Junior faz parte do
grupo de motoristas que admite
cometer infrações: levantamen-
to inédito revelou que 46% dos
motoristas que tiveram a carta
suspensa admitem ter cometido
a infração por excesso de velo-
cidade. Destes, 43% estão na fai-
xa etária entre 25 a 39 anos e 72%
possuem habilitação há mais de
10 anos, ou seja, considerados
condutores experientes.

Os dados fazem parte da pes-
quisa de perfil da Escola de Trân-
sito do Departamento Estadual
de Trânsito (Detran.SP), aplica-
da no Curso de Reciclagem de
Condutor Infrator, que envolveu
18.171 alunos de 2017 a 2020.

O levantamento aponta que
32% dos alunos do curso de re-
ciclagem que responderam à
pesquisa possuem ensino supe-
rior completo.

Assim como Geraldo, quan-
do perguntados qual infração de
trânsito os alunos sabem que

mais cometem, 7.084 admitiram
excesso de velocidade (46,2%),
2.092 por estacionar ou parar em
local proibido (13,6%), 404 por
avançar o sinal vermelho (2,6%)
e 395 por usar o celular enquan-
to dirige (2,5%).

“A pesquisa ressalta a im-
portância de atuarmos na cons-
cientização e educação dos mo-
toristas, inclusive junto aos re-
incidentes, medida esta que es-
tamos intensificando com nos-
sas campanhas de prevenção.
Para se ter uma ideia, 94% das

vítimas fatais no trânsito são fru-
to de falha humana. Se todos
conduzirem seus veículos com
responsabilidade, respeitando a
sinalização e pensando também
no direito do outro, certamente
teremos um ambiente muito mais
seguro”, disse o diretor-presi-
dente do Detran.SP, Ernesto
Mascellani Neto.

Segundo informou o
Detran.SP, o motorista pode per-
der o direito de dirigir de duas
maneiras: habilitação suspensa,
quando supera 20 pontos na

carteira ao longo de um ano, ou
quando comete uma ou mais in-
frações consideradas auto sus-
pensivas, como participar de ra-
cha, dirigir embriagado ou fugir
do local do acidente, por exem-
plo.

A habilitação também pode
ser cassada quando o condutor
que tiver sido suspenso do direi-
to de dirigir for abordado condu-
zindo veículo, reincidências gra-
ves ou quando o condutor for
condenado judicialmente por de-
lito de trânsito. (Agencia Brasil)

CONDIÇÕES: OS BENS SERÃO VENDIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM E SEM GARANTIA. DEBITOS DE IPVA, MULTAS DE TRÂNSITO OU DE AVERBAÇÃO QUE POR VENTURA RECAIAM SOBRE O BEM,
FICARÃO A CARGO DO ARREMATANTE, CORRENDO TAMBÉM POR SUA CONTA EM RISCO A RETIRADA DOS BENS. NO ATO DA ARREMATAÇÃO O ARREMATANTE OBRIGA-SE A ACATAR DE FORMA DEFINITIVA E
IRRECORRIVEL AS NORMAS E DEMAIS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO ESTABELECIDAS NO CATALOGO DESTRIBUIDO NO LEILÃO. MIGUEL DONHA JR – LEIOEIRO OFICIAL – JUCEPAR 14/256L. IMAGENS MERAMENTE
ILUSTRATIVAS. RUA PEDRO ZANETTI, 230 – COLOMBO – PR – TEL: 11 3651-8800

(CATALOGO, LOCAL DE VISITAÇÃO, DESCRIÇÃO COMPLETA E FOTOS NO SITE)

COLISÃO:  1215 C  2001 2008 2016 2017 207 2011 2012 2 208: 2015 2016  2014 2015 2 307: 2008 2009  2008 2009 718 BOXSTER 2016 2017 A4  2015 5 AMAROK: 2014 2015
2013  2010 2011  2017 2018  2011 2012 3 ASTRA:  2011  2002 2003   2000 ATEGO  2012 BIZ 125  2011 3 C3:  2007   2013   2012 CARGO 816  2013 2 CB 250 F:  2019   2018 CBX
250  2006 CELTA 2005 2006 4 CG 125:  2006   1997  2001 2002   2009 4 CG 150: 2005 2006   2012   2012   2010 CG 160  2019 CITY  2017 2 CIVIC: 2013 2014  2013 2014 CLASSE
A 2014 2015 2 CLIO: 2013 2014   2003 CONSTELLATION  2009 COROLLA  2013 2 CORSA:  2012  1998 1999 COURIER  2012 CR-V  2010 EQUINOX 2018 2019 ETIOS  2015 5
FIESTA: 2012 2013  2012 2013  2006 2007  2013 2014  2009 2010 FIORINO  2014 FIT  2011 FOX  2016 FRONTIER  2012 2013 G 310 2019 2020 9 GOL: 2012 2013  2017 2018
2016 2017   2008  2012 2013  2012 2013   2011  2014 2015   2002 GRAND SIENA 2015 2016 GSX-R 2014 2015 3 HB20:  2015  2013 2014  2018 2019 HILUX   2008 IDEA  2009 2
KA:  2010  1998 1999 KOMBI 2012 2013 2 KWID: 2018 2019   2019 L200 TRITON  2013 MEGANE  2007 NINJA 400  2020 NX4  2001 2 ONIX:  2019   2019 PAJERO  2007 8
PALIO:  2012  2014 2015   2017   2008  2007 2008  2009 2010  1999 2000  2014 2015 2 PRISMA: 2013 2014   2019 PUNTO  2016 Q3 2016 2017 RANGE ROVER EVOQUE 2014
2015 3 RANGER: 2007 2008   2017  2015 2016 RENEGADE 2019 2020 S10   2002 3 SANDERO: 2012 2013  2014 2015   2012 SANTANA  2005 SAVEIRO 2017 2018 3 SIENA: 2009
2010   2010  1997 1998 2 SPIN:  2014  2012 2013 SPRINTER  2011 2012 4 STRADA: 2015 2016   2010  2018 2019  2018 2019 STREET TRIPLE  2018 TOURING  2019 TUCSON
2008 2009 3 UNO:  2013   2013  1998 1999 2 UP: 2016 2017  2017 2018 VELOSTER 2011 2012 VRSC 2013 2014 X1  2011 3 YBR 125:  2007  2007 2008  2014 2015 YZF R3 2019
2020 ENCHENTE:  AMAROK 2019 2020 ROUBO/FURTO:  CORSA  1998 1999 TORO  2020

Nº dos Chassis:  88112864 Normal 1B280227 Normal 1R007672 Recortado 2C423680 Recortado 2R040054 Recortado 2T178636 Recortado 3B116957 Recortado 3J407049 Normal 4B183487
Normal 5P005622 Recortado 6G132854 Normal 6R037457 Recortado 6R821372 Recortado 6R830812 Recortado 70115563 Recortado 78490995 Normal 7B529774 Normal 7C706029
Normal 7J834366 Normal 80148077 Recortado 85069111 Normal 85206802 Normal 86060333 Normal 8J133432 Normal 8P133018 Normal 92116840 Normal 9G009273 Recortado
9G036103 Normal 9R033810 Recortado 9R935663 Normal 9U957535 Normal A2051216 Normal A2124684 Normal A5481976 Normal A7262942 Normal A8474453 Normal AB203291
Normal AG503194 Normal ar063932 Normal B8018208 Normal BB296056 Normal BP102214 Normal BR015269 Normal BVN88990 Normal BZ112297 Normal C5814078 Normal
CA005145 Normal CB580101 Normal CB887020 Normal CB917887 Normal CC224618 Normal CE059678 Normal CG021665 Normal CJ351134 Normal CR435992 Normal CR535044
Normal CU017445 Normal D2605643 Normal D6842121 Normal D6854257 Normal D8362735 Normal D8430760 Normal DA060284 Normal DB219667 Recortado DB542653 Normal
DBS56937 Recortado DCD80899 Normal DJ441669 Normal DJ516916 Normal DP014657 Normal DP064739 Normal DT012021 Normal DT070025 Normal E9014439 Normal EB291357
Normal ED801898 Normal EG245975 Normal EL873058 Recortado EM137871 Normal EP146601 Normal EZ109545 Normal EZ110997 Normal F0034427 Normal F0052052 Normal
F2237523 Recortado F7503749 Normal FA012159 Normal FA097644 Normal FB026869 Recortado FH000644 Normal FJ344867 Normal FJ459143 Normal FM100357 Normal FP027736
Normal FP042283 Normal FP483678 Normal G1342254 Normal G3290622 Normal G4067255 Normal GB003223 Normal GB060708 Normal GJ363321 Recortado H4004750 Normal
H7611433 Normal HB024243 Normal HJ014120 Normal HS220894 Recortado HT031749 Normal HT534428 Normal HZ207916 Normal JA028652 Normal JM857165 Normal JP007481
Normal JR009346 Normal JT033773 Normal JT533352 Normal KD654667 Normal KG354964 Normal KG357400 Normal KG466517 Normal KJ407770 Normal KJ852345 Normal
KP058232 Normal KP931332 Normal KR031146 Normal KR118761 Normal KS540287 Normal KY273100 Normal KY276612 Normal L0000896 Normal LA011057 Normal LFS00752
Normal LK282760 Normal LKD29708 Normal LR874632 Normal V4015993 Recortado VR120043 Recortado W4005220 Recortado wb631225 Recortado WC648147 Recortado WC658607
Recortado Y0968983 Recortado YB154342 Recortado
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Luiz Rafael Lemuchi de Lima
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Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de Reais)

REC Faria Lima Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ: 01.150.594/0001-80

Demonstrações Financeiras

Ativo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante 17.396  346
Caixa e equivalentes de caixa  61  53
Tributos a recuperar  263  263
Outros créditos  17.072  30
Não circulante 255.436  194.746
Depósitos judiciais  2.096  2.096
Propriedades para investimentos  253.340  192.650

Total do ativo  272.832  195.092

Passivo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante  7.277 3.964
Fornecedores  7.071 3.944
Impostos e contribuições  206 20
Patrimônio líquido 265.555 191.128
Capital social  224.313  222.313
Reserva de capital  8.920  8.920
Prejuízos acumulados  (42.218)  (41.805)
Adiantamento para futuro aumento de capital  74.540  1.700
Total do passivo e do patrimônio líquido  272.832  195.092

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de Reais)
Capital Capital a Reserva Adiantamento para futuro Prejuízos Total do
social integralizar de capital aumento de capital  acumulados patrimônio líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2017  206.933  -  6.940 860  (39.949)  174.784
Adiantamento para futuro aumento de capital  -  -  -  18.200  -  18.200
Aumento de capital  17.360  -  -  (17.360)  - -
Capital e reserva de capital a integralizar  20  (2.000)  1.980  -  -  -
Prejuízo líquido do exercício  -  -  -  -  (1.856)  (1.856)
Saldo em 31 de dezembro de 2018  224.313  (2.000) 8.920 1.700  (41.805) 191.128
Adiantamento para futuro aumento de capital  -  -  -  74.840  -  74.840
Integralização de capital  -  2.000  -  (2.000)  -  -
Prejuízo líquido do exercício  -  -  -  -  (413)  (413)
Saldo em 31 de dezembro de 2019  224.313  -  8.920  74.540  (42.218)  265.555

Demonstrações do resultado - Exercício findo em 31 de dezembro
de 2019 e 2018 - (Em milhares de Reais)

31/12/2019 31/12/2018
Despesas operacionais:
Comerciais  (290)  -
Gerais e administrativas  (89)  (2.791)
Outras receitas ou despesas operacionais  (20)  5.684
Tributárias  (15)  (2.546)
Resultado operacional antes do resultado
financeiro, líquido  (414)  347

Receitas financeiras  8  35
Despesas financeiras  (7)  (2.238)

 1  (2.203)
Resultado antes do imposto de renda e da
contribuição social  (413)  (1.856)

Iimposto de renda e da contribuição social  -  -
Prejuízo líquido do exercício  (413)  (1.856)

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas
Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes

estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

REC Faria Lima Empreendimentos Imobiliários S.A.
Jefferson Baptista Tagliapietra - Diretor - CPF: 103.944.718-06

Ronoaldo Figueredo Delgado - CRC: 1SP-257949/O-0

CNPJ N.º 01.439.107/0001-01 - NIRE 35.400.042.150

01)

 
Presidente do Conselho de Administração.

CONDIÇÕES: OS BENS SERÃO VENDIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM E SEM GARANTIA. DEBITOS DE IPVA, MULTAS DE TRÂNSITO OU DE AVERBAÇÃO QUE POR VENTURA RECAIAM SOBRE O BEM,
FICARÃO A CARGO DO ARREMATANTE, CORRENDO TAMBÉM POR SUA CONTA EM RISCO A RETIRADA DOS BENS. NO ATO DA ARREMATAÇÃO O ARREMATANTE OBRIGA-SE A ACATAR DE FORMA DEFINITIVA E
IRRECORRIVEL AS NORMAS E DEMAIS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO ESTABELECIDAS NO CATALOGO DESTRIBUIDO NO LEILÃO. MIGUEL DONHA JR – LEIOEIRO OFICIAL – JUCEPAR 14/256L. IMAGENS MERAMENTE
ILUSTRATIVAS. RUA PEDRO ZANETTI, 230 – COLOMBO – PR – TEL: 11 3651-8800

(CATALOGO, LOCAL DE VISITAÇÃO, DESCRIÇÃO COMPLETA E FOTOS NO SITE)

COLISÃO:  1215 C  2001 2008 2016 2017 207 2011 2012 2 208: 2015 2016  2014 2015 2 307: 2008 2009  2008 2009 718 BOXSTER 2016 2017 A4  2015
5 AMAROK: 2014 2015   2013  2010 2011  2017 2018  2011 2012 3 ASTRA:  2011  2002 2003   2000 ATEGO  2012 BIZ 125  2011 3 C3:  2007   2013
2012 CARGO 816  2013 2 CB 250 F:  2019   2018 CBX 250  2006 CELTA 2005 2006 4 CG 125:  2006   1997  2001 2002   2009 4 CG 150: 2005 2006   2012
2012   2010 CG 160  2019 CITY  2017 2 CIVIC: 2013 2014  2013 2014 CLASSE A 2014 2015 2 CLIO: 2013 2014   2003 CONSTELLATION  2009
COROLLA  2013 2 CORSA:  2012  1998 1999 COURIER  2012 CR-V  2010 EQUINOX 2018 2019 ETIOS  2015 5 FIESTA: 2012 2013  2012 2013  2006
2007  2013 2014  2009 2010 FIORINO  2014 FIT  2011 FOX  2016 FRONTIER  2012 2013 G 310 2019 2020 9 GOL: 2012 2013  2017 2018  2016 2017
2008  2012 2013  2012 2013   2011  2014 2015   2002 GRAND SIENA 2015 2016 GSX-R 2014 2015 3 HB20:  2015  2013 2014  2018 2019 HILUX   2008
IDEA  2009 2 KA:  2010  1998 1999 KOMBI 2012 2013 2 KWID: 2018 2019   2019 L200 TRITON  2013 MEGANE  2007 NINJA 400  2020 NX4  2001
2 ONIX:  2019   2019 PAJERO  2007 8 PALIO:  2012  2014 2015   2017   2008  2007 2008  2009 2010  1999 2000  2014 2015 2 PRISMA: 2013 2014   2019
PUNTO  2016 Q3 2016 2017 RANGE ROVER EVOQUE 2014 2015 3 RANGER: 2007 2008   2017  2015 2016 RENEGADE 2019 2020 S10   2002 3
SANDERO: 2012 2013  2014 2015   2012 SANTANA  2005 SAVEIRO 2017 2018 3 SIENA: 2009 2010   2010  1997 1998 2 SPIN:  2014  2012 2013
SPRINTER  2011 2012 4 STRADA: 2015 2016   2010  2018 2019  2018 2019 STREET TRIPLE  2018 TOURING  2019 TUCSON 2008 2009 3 UNO:
2013   2013  1998 1999 2 UP: 2016 2017  2017 2018 VELOSTER 2011 2012 VRSC 2013 2014 X1  2011 3 YBR 125:  2007  2007 2008  2014 2015 YZF
R3 2019 2020 ENCHENTE:  AMAROK 2019 2020 ROUBO/FURTO:  CORSA  1998 1999 TORO  2020

Nº dos Chassis:  88112864 Normal 1B280227 Normal 1R007672 Recortado 2C423680 Recortado 2R040054 Recortado 2T178636 Recortado 3B116957
Recortado 3J407049 Normal 4B183487 Normal 5P005622 Recortado 6G132854 Normal 6R037457 Recortado 6R821372 Recortado 6R830812 Recortado
70115563 Recortado 78490995 Normal 7B529774 Normal 7C706029 Normal 7J834366 Normal 80148077 Recortado 85069111 Normal 85206802
Normal 86060333 Normal 8J133432 Normal 8P133018 Normal 92116840 Normal 9G009273 Recortado 9G036103 Normal 9R033810 Recortado
9R935663 Normal 9U957535 Normal A2051216 Normal A2124684 Normal A5481976 Normal A7262942 Normal A8474453 Normal AB203291
Normal AG503194 Normal ar063932 Normal B8018208 Normal BB296056 Normal BP102214 Normal BR015269 Normal BVN88990 Normal
BZ112297 Normal C5814078 Normal CA005145 Normal CB580101 Normal CB887020 Normal CB917887 Normal CC224618 Normal CE059678
Normal CG021665 Normal CJ351134 Normal CR435992 Normal CR535044 Normal CU017445 Normal D2605643 Normal D6842121 Normal
D6854257 Normal D8362735 Normal D8430760 Normal DA060284 Normal DB219667 Recortado DB542653 Normal DBS56937 Recortado DCD80899
Normal DJ441669 Normal DJ516916 Normal DP014657 Normal DP064739 Normal DT012021 Normal DT070025 Normal E9014439 Normal
EB291357 Normal ED801898 Normal EG245975 Normal EL873058 Recortado EM137871 Normal EP146601 Normal EZ109545 Normal EZ110997
Normal F0034427 Normal F0052052 Normal F2237523 Recortado F7503749 Normal FA012159 Normal FA097644 Normal FB026869 Recortado
FH000644 Normal FJ344867 Normal FJ459143 Normal FM100357 Normal FP027736 Normal FP042283 Normal FP483678 Normal G1342254 Normal
G3290622 Normal G4067255 Normal GB003223 Normal GB060708 Normal GJ363321 Recortado H4004750 Normal H7611433 Normal HB024243
Normal HJ014120 Normal HS220894 Recortado HT031749 Normal HT534428 Normal HZ207916 Normal JA028652 Normal JM857165 Normal
JP007481 Normal JR009346 Normal JT033773 Normal JT533352 Normal KD654667 Normal KG354964 Normal KG357400 Normal KG466517
Normal KJ407770 Normal KJ852345 Normal KP058232 Normal KP931332 Normal KR031146 Normal KR118761 Normal KS540287 Normal
KY273100 Normal KY276612 Normal L0000896 Normal LA011057 Normal LFS00752 Normal LK282760 Normal LKD29708 Normal LR874632
Normal V4015993 Recortado VR120043 Recortado W4005220 Recortado wb631225 Recortado WC648147 Recortado WC658607 Recortado Y0968983
Recortado YB154342 Recortado
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Miguel Donha Jr.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1089257-49.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 24ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudio Antonio Marquesi, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) Leandro Novais da Silva CPF: 366.320.268-26 e Kimberly Leopoldino Melo CPF: 438.387.298-
03, que Universom Administração de Bens e Participações Ltda - EPP CNPJ: 53.094.272/0001-64 ajuizou Ação de
Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 5.758,12 (Setembro/2019), representada pelo
inadimplemento de Abril, Maio, Julho e Setembro de 2016 do contrato de licença de uso de espaço “Shopping
Universo”, espaço identificado pelos números 21/A, localizado na Rua Santa Ifigênia nº 185/193, São Paulo/SP.
Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, efetuem
o pagamento da dívida atualizada ou em 15 dias embarguem a execução, a fluírem após os 20 dias supra. Em caso
de pagamento integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, e comprovando o depósito
de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer que seja admitido pagar o restante
em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1% ao mês. 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 21 de setembro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1000020-35.2019.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PAULO EDUARDO GUIDOLIN, Brasileiro, Psicólogo, RG 4.594.516, CPF 041.149.568-
24, que Fundação de Rotarianos de São Paulo CNPJ: 61.370.094/0001-85 (entidade mantenedora do Colégio Rio
Branco – Unidade Granja Vianna) ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$
39.494,91 (Janeiro/2019), representada pelo inadimplemento das mensalidades de Fevereiro à Dezembro de 2014 do
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes 04/01/2013, com renovação automática.
Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste
o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, o requerido 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 14 de setembro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1006099-64.2018.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciane Cristina Silva Tavares,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ BENIGNO DA SILVA, Brasileiro, Solteiro, CPF 152.806.188-88, com
endereço à Rua Major Rubens Florentino Vaz, 04, Vila Pirajussara, CEP 05580-100, São Paulo - SP, que lhe foi
proposta uma ação de Monitória por parte de Loc Lav Aluguel de Equipamentos para Limpeza e Construção Ltda.,
alegando em síntese: a José Benigno da Silva CPF 152.806.188-88, que Loc Lav Aluguel de Equipamentos para
Limpeza e Construção Ltda - EPP CNPJ 01.096.521/0001-57 ajuizou Ação Monitória, objetivando o recebimento
de R$ 13.850,59 (Outubro/2018), representada pelo inadimplemento do contrato de locação de bens móveis
firmado entre as partes em 22/03/2016 e o equivalente ao valor dos equipamentos (12 Painéis metálicos 1.0, 03
pisos metálicos 1.0, 04 rodízios 6’’ com trava e 01 diagonal 1.0") à título de indenização pela não devolução do
mesmo. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, pague o valor supra devidamente corrigido (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários
advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de
conversão do mandado de citação em mandado de execução. 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.
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GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº: 14.876.090/0001-93

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 
DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA 5ª EMISSÃO DA GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.

A Gaia Agro Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, nos termos da Cláusula 8.4 do Termo 
de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª 
Série da 5ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A., fi rmado em 07/janeiro/14 (“Termo de Securitização”), pela Emissora, 
SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. (“Agente Fiduciário”) e BRPEC Agro-Pecuária S.A., convoca os Srs. titulares dos 
Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio em circulação (“Titulares de CRA” e “CRA”, respectivamente), a reunirem-se em 
assembleia geral de Titulares de CRA (“Assembleia”), a realizar-se em primeira convocação no dia 29 de outubro 
de 2020, às 16h00min, exclusivamente por videoconferência online, sem possibilidade de participação de forma 
presencial, através da plataforma https://meet.google.com conforme Instrução da CVM nº 625, de 14/05/20 (“ICVM 625”), 
para deliberar sobre: (i) a substituição do Agente Fiduciário e escriturador dos CRA, em razão da notifi cação de saída do 
mercado da SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. (“SLW”) pela Planner Corretora de Valores S.A. (“Planner”), sendo 
certo que as atividades desempenhadas pelo atual Agente Fiduciário permanecerão sendo desempenhadas regularmente 
pela SLW até a sua efetiva substituição, conforme previsto no Termo de Securitização e na regulamentação da CVM em 
vigor; e (ii) caso aprovada a matéria constante da alínea (i), autorização para a Emissora, SLW e Planner, como novo Agente 
Fiduciário e escriturador dos CRA, praticarem todos e quaisquer atos para a efetivação das deliberações acima, incluindo 
eventuais aditamentos aos documentos relativos aos CRA. Nos termos da ICVM 625, será admitido o envio de instrução 
de voto previamente à realização da Assembleia, o qual será disponibilizado pela Emissora em seu site http://gaiasec.com.
br/ri/emissoes/. O Titular de CRA que desejar exercer o voto deste modo deverá preencher a instrução de voto com seus 
dados e voto e encaminhá-la, juntamente com os documentos indicados adiante, à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos 
endereços eletrônicos abaixo indicados, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Os Titulares 
de CRA ou seus representantes legais que fi zerem o envio da instrução de voto mencionada poderão também acessar o 
link para participação remota na Assembleia, hipótese em que qualquer instrução de voto enviada pelo Titular de CRA 
será desconsiderada, devendo o Titular de CRA ou seu representante legal, manifestarem seu voto no ato de realização 
da Assembleia. O link de acesso será disponibilizado pela Emissora ao Titular de CRA que enviar solicitação ao endereço 
eletrônico juridico@grupogaia.com.br e fi duciario@slw.com.br, em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, 
juntamente com os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, 
cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular de CRA e documento de identidade do 
representante; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na 
Assembleia, e documento de identidade do representante. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata dos 
Titulares de CRA presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas assinaturas serão realizadas 
por meio de assinatura eletrônica via DocuSign. São Paulo, 09 de outubro de 2020.  GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.

GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº: 14.876.090/0001-93

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 
DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA 8ª EMISSÃO DA GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.

A Gaia Agro Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, nos termos da Cláusula 12.2 do Termo 
de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 
1ª Série da 8ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A., fi rmado em 24/novembro/14 (“Termo de Securitização”), pela 
Emissora e SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. (“Agente Fiduciário”), convoca os Srs. titulares dos Certifi cados de 
Recebíveis do Agronegócio em circulação (“Titulares de CRA” e “CRA”, respectivamente), a reunirem-se em assembleia 
geral de Titulares de CRA (“Assembleia”), a realizar-se em primeira convocação no dia 29 de outubro de 
2020, às 14h30min, exclusivamente por videoconferência online, sem possibilidade de participação de forma 
presencial, através da plataforma https://meet.google.com conforme Instrução da CVM nº 625, de 14/05/20 (“ICVM 625”), 
para deliberar sobre: (i) a substituição do Agente Fiduciário e Custodiante, em razão da notifi cação de saída do mercado da 
SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. (“SLW”) pela Planner Corretora de Valores S.A. (“Planner”), sendo certo que as 
atividades desempenhadas pelo atual Agente Fiduciário permanecerão sendo desempenhadas regularmente pela SLW até 
a sua efetiva substituição, conforme previsto no Termo de Securitização e na regulamentação da CVM em vigor; e (ii) caso 
aprovada a matéria constante da alínea (i), autorização para a Emissora, SLW e Planner, como novo Agente Fiduciário e 
Custodiante, praticarem todos e quaisquer atos para a efetivação das deliberações acima, incluindo eventuais aditamentos 
aos documentos relativos aos CRA. Nos termos da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à 
realização da Assembleia, o qual será disponibilizado pela Emissora em seu site http://gaiasec.com.br/ri/emissoes/. O Titular 
de CRA que desejar exercer o voto deste modo deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-
la, juntamente com os documentos indicados adiante, à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos abaixo 
indicados, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Os Titulares de CRA ou seus representantes 
legais que fi zerem o envio da instrução de voto mencionada poderão também acessar o link para participação remota na 
Assembleia, hipótese em que qualquer instrução de voto enviada pelo Titular de CRA será desconsiderada, devendo o 
Titular de CRA ou seu representante legal, manifestarem seu voto no ato de realização da Assembleia. O link de acesso 
será disponibilizado pela Emissora ao Titular de CRA que enviar solicitação ao endereço eletrônico juridico@grupogaia.
com.br e fi duciario@slw.com.br, em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, juntamente com os seguintes 
documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários 
e documentos que comprovem a representação do Titular de CRA e documento de identidade do representante; e (c) 
quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, 
e documento de identidade do representante. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata dos Titulares 
de CRA presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas assinaturas serão realizadas por 
meio de assinatura eletrônica via DocuSign. São Paulo, 09 de outubro de 2020. GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.
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Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo S.A.
CNPJ 29.938.085/0001-35-NIRE 35.300.514.611-Companhia Fechada

Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 21.09.2020
1. Data, Hora e Local: Em 21.09.2020, às 10h00, na sede da Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo 
S.A. (“Companhia”), na Estrada de Itapecerica, nº. 4.157, Capão Redondo, CEP: 05.858-001, São Paulo/SP. 2. Presença: 
Foram 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, LSA foram dis-
pensados pelo comparecimento das acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, conforme per-
mitido pelo § 4º, artigo 124, LSA. 4. Mesa: Presidente: Luís Augusto Valença de Oliveira e Secretário: Igor de Castro Ca-
millo. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a celebração de contrato com terceiro. 6. Deliberações: As acionistas deten-
toras da totalidade do capital social da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, conforme atri-
buição prevista no artigo 6º, inciso (xii) do Estatuto Social da Companhia, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da pre-
sente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, LSA; 6.2. Aprovar a celebração do Contrato de Cessão 
Onerosa de Espaço a Título Precário CCRACT-FIVE-137/2020, entre Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem 
(cessionária) e sua controlada direta Five Trilhos - Administração e Participações S.A. (cedente) e a Companhia, na quali-
dade de interveniente-anuente, referente a cessão de espaço para instalação de Armazenagem, Distribuição e Retirada 
dos Materiais do Segmento da cessionária, conforme termos e condições apresentados nesta assembleia. 7. Encerra-
mento: Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é 
assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no 
§ 1º, artigo 10, MP 2.200-2/2001 e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 21.09.2020. 
Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e, Igor de Castro Camillo, Secretário. Acionistas: 
(1) CCR S.A., representada pelo Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira; e (2) Ruasinvest Participações S.A., represen-
tada pelo Sr. Paulo José Dinis Ruas e Sra. Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz. Certifi co que a presente é cópia fi el do original, lavra-
do no livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº. 02, às folhas 32 e 33. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presi-
dente da Mesa - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil; Igor de Castro Camillo - Secretário - Assinado com certifi ca-
do digital ICP Brasil. JUCESP nº 406.749/20-6 em 02.10.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

IP Brazil Participações Ltda.
CNPJ/MF: 24.922.256/0001-14 - NIRE: 35.229.924.866

Extrato da 5ª Alteração do Contrato Social e transformação de sociedade Ltda. em S.A.
As partes abaixo: (a) Interprospekt AG, representada pelo Procurador, Alexandre Pegoraro, OAB/SP nº 350.932, RG nº 34.285.541 SSP/SP, CPF/MF nº
320.785.698-52, (“Alexandre”); e (b) Downey Empreendimentos e Participações Ltda., representada pelo Administrador, Alexandre; Únicas sócias da IP
Brazil Participações Ltda., CNPJ/MF nº 24.922.256/0001-14; Resolvem os Sócios aprovar: Alterar e consolidar o contrato social da Sociedade (“Contrato
Social”) de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 1. Aumento de Capital: 1.1. Aumentar o capital social da Sociedade de R$ 1.055.117,00
para R$ 1.567.664,00, um aumento, portanto, de R$ 512.547,00, mediante a emissão de 512.547,00 novas quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada,
as quais são, neste ato, totalmente subscritas e integralizadas pela sócia Interprospekt, com a expressa anuência da sócia Downey, o qual renuncia
expressamente ao direito de preferência que lhe assiste. 1.2. Alterar a Cláusula 4ª do Contrato Social, a qual passa a vigorar com a seguinte nova 
redação: “Cláusula 4ª - O capital social é de R$ 1.567.664,00, dividido em 1.567.664,00 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas totalmente
subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, assim distribuídas entre os sócios: Sócio - Nº de quotas - Valor: Interprospekt AG - 1.567.663
- R$ 1.567.663,00; Downey Empreendimentos e Participações Ltda. - 1 -R$ 1,00; Total - 1.567.664 - R$ 1.567.664,00. § 1º - A responsabilidade de cada
sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. § 2º - Cada quota dará ao seu titular
o direito a 1 voto nas deliberações dos sócios. § 3º - As quotas são indivisíveis, sendo que a Sociedade somente reconhecerá um possuidor por cada
quota.” 2. Transformação do Tipo Societário: 2.1. (i) transformar o tipo societário da Sociedade, de sociedade Ltda. em S.A., nos termos dos artigos
1.113 e seguintes da Lei 10.406/02 (“Código Civil”); (ii) aprovar a alteração da denominação social da sociedade; (iii) aprovar a conversão das quotas
sociais em ações; (iv) eleger os membros da diretoria; e (v) aprovar a nova redação do estatuto social. 2.2. Para tanto foi instalada a Assembleia Geral 
para transformação da sociedade empresária Ltda. em S.A. de capital fechado, com a adoção da denominação social de “IP Brazil Participações S.A.”,
datada de 30/07/2020. “Aos 30/07/20, às 14 h, na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Alexandre Pegoraro Secretário: Pedro Luiz Bussab Endres.
Deliberações Unânimes: (i) A transformação do tipo societário da IP Brazil Participações Ltda., de sociedade empresária Ltda. em S.A., nos termos dos
artigos 1.113 e seguintes da Lei 10.406/02, conforme alterada, sem solução de continuidade dos negócios sociais, nem alteração da personalidade
jurídica da sociedade, mantendo-se o mesmo patrimônio. (ii) A alteração da denominação social da IP Brazil Participações Ltda. para IP Brazil
Participações S.A. (a “Companhia”); (iii) A conversão das quotas em que se divide o capital social da Sociedade, na proporção de 01 quota para 1 ação
ordinária, todas nominativas e com valor nominal, mantendo-se o mesmo número de sócios, doravante denominados acionistas, e o mesmo capital
social, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, no valor de R$ 1.567.664,00, que, portanto, será dividido em 1.567.664
ações ordinárias, nominativas, com valor nominal de R$  1,00 cada uma, distribuídas entre os acionistas da seguinte forma: (a)  Interprospekt AG,
CNPJ/MF 30.279.480/0001-32, detém 1.567.663 ações ordinárias e nominativas, no valor total de R$ 1.567.663,00, com valor nominal de R$ 1,00 cada
uma; e (b) Downey Empreendimentos e Participações Ltda., CNPJ/MF 24.286.716/0001-65, detém 01 ação ordinária e nominativa, no valor total de
R$ 1,00, e com valor nominal de R$ 1,00 cada uma. (iv) Eleição da Diretoria: (a) Alexandre Pegoraro, brasileiro, OAB/SP nº 350.932, RG nº 34.285.541 
SSP/SP, CPF/MF nº 320.785.698-52, para Diretor sem designação específica; e (b) Angélica de Aro Frederico, OAB/SP nº 135.181, RG nº 17805022
SSP/SP, CPF/MF nº 297.597.588-06, para Diretor sem designação específica, todos eleitos para um mandato unificado de 3 anos cada. (v) Aprovação e
consolidação da redação do Estatuto Social da Companhia que se encontra arquivado na íntegra na sede da Companhia. Esclarecimentos: As
publicações da companhia, serão feitas no “DOESP” e no jornal “O Dia”. Nada mais. JUCESP nº 380.120/20-3 e NIRE 3530055649-6 em 17/09/2020.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Rafamá S.A. - Companhia Fechada - CNPJ/MF: 24.427.848/0001-60 - NIRE: 35.300.489.926
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária no dia 23.06.2020

Data, Hora, Local: 23.06.2020, às 15:30hs, na sede social. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos 
acionistas. Mesa: Presidente: Eduardo Alberto Martins, Secretário: Marcos Atushi Yasuda.  Deliberações 
Aprovadas: 1) As demonstrações fi nanceiras do exercício encerrado em 31/12/2019, sendo dispensada a sua pu-
blicação. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 23.06.2020. Eduardo Alberto Martins - Presidente; Marcos 
Atushi Yasuda - Secretário. Acionistas: Eduardo Alberto Martins; Marcos Atushi Yasuda. JUCESP nº 
402.723/20-0 em 29.09.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

E2MY S.A. - Companhia Fechada - CNPJ/MF: 24.427.859/0001-40 - NIRE: 35.300.489.918
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária no dia 23.06.2020

Data, Hora, Local: 23.06.2020, às 15hs, na sede social. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos 
acionistas. Mesa: Presidente: Eduardo Alberto Martins, Secretário: Marcos Atushi Yasuda. Delibera-
ções Aprovadas: 1) As demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2019, sendo dispensada a 
publicação do mesmo. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 23.06.2020. Eduardo Alberto Martins - Pre-
sidente; Marcos Atushi Yasuda - Secretário. Acionistas: Eduardo Alberto Martins; Marcos Atushi Yasu-
da. JUCESP nº 405.329/20-9 em 02.10.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esporte
Jornal O DIA SP

Mundial de Motovelocidade entra
na reta final da temporada 2020

PÁGINA 7 SÁBADO A TERÇA-FEIRA, 10, 11, 12 E 13 DE OUTUBRO DE 2020

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

F
ot

o/
 M

ot
og

p

Miller o mais rápido na sexta-feira

Por Jarcio Baldi

Chegamos à fase final do
Mundial de Motovelocidade fal-
tando apenas seis etapas para o
encerramento da temporada e
nesse final de semana acontece
o GP da França em Le Mans, que
tradicionalmente favorece à Ya-
maha. O circuito foi utilizado
pela primeira vez no Mundial em
1969 onde Giacomo Agostini
com sua Aprilia venceu com uma
volta de vantagem sobre todos os
demais pilotos, mas o maior ven-
cedor no circuito é Jorge Loren-
zo com cinco vitórias na catego-
ria Motogp. Se o líder do cam-
peonato, Fábio Quartararo, ven-
cer no domingo, será a primeira
vez que um francês vence na ca-

tegoria principal em Le Mans. A
melhor colocação de um gálico
nesse circuito foi Johan Zarco
com um 3º lugar em 2017.

Portimão será a última prova
do campeonato e, durante essa
semana, as equipes  estiveram no
circuito de Algarve com seus pi-
lotos de testes para a obtenção
de dados relacionados ao com-
portamento das motos na pista
portuguesa, já que é a primeira
vez que o circuito recebe a cate-
goria Motogp. Aos pilotos que
disputam o mundial foi permiti-
do pilotar no circuito, mas ape-
nas com motos de rua, para que
pudessem se familiarizar com o
traçado que todos chamam de
montanha russa pela presença de
várias subidas e descidas com

curvas cegas que se “escondem”.
Num primeiro dia de treinos, no

qual as condições climáticas fo-
ram bastante desfavoráveis, com

uma mistura de chuva, pista seca
e frio, Jack Miller ficou com o
melhor tempo. No último GP de
Misano, o australiano abandonou
a prova porque uma sobreviseira
de Quartararo foi sugada pela sua
moto, obliterando a entrada de ar
e fazendo com que sua Ducati
perdesse potência, impedindo-o
de continuar na prova. Miller a
doou ao programa “Two wheels
for Life” (Duas rodas pela vida)
que arrecada fundos com objetos
pessoais doados pelos pilotos do
Mundial com a finalidade de aju-
dar na luta contra a pobreza na
África. A sobreviseira foi leiloa-
da por € 4.667,00, aproximada-
mente trinta mil reais.

Joan Mir está sendo o centro
das atenções com seus quatro

pódios consecutivos e a vice-li-
derança do campeonato. Muitos
no “paddock” afirmam que sua 1ª
vitória está por vir e outros ame-
açam dizer que Mir pode até re-
petir o feito de outro espanhol,
Emilio Alzamora, que foi cam-
peão na categoria 125cc sem
obter vitórias. Nesse final de se-
mana teremos o primeiro cam-
peão da temporada e será na ca-
tegoria MotoE onde serão dispu-
tadas duas provas, uma no sábado
(11:20h da manhã) e a última no
domingo. O brasileiro Eric Gra-
nado começou bem a temporada,
mas a falta de sorte e alguns er-
ros o tiraram da disputa pelo títu-
lo. Os treinos e as provas de to-
das as categorias serão transmi-
tidos pelo FOX Sports.

Osasco São Cristóvão Saú-
de e São Paulo/Barueri iniciam
a luta por um lugar na decisão
do Campeonato Paulista Femi-
nino de Vôlei 2020 no sábado
(10). O Sportv 2 transmite a
primeira partida da semifinal a
partir das 19h, no ginásio José
Correa, em Barueri. A equipe
comandada pelo técnico Luizo-
mar vai em busca da vitória para
sair na frente e fechar a série
em casa, na terça-feira (13),
no José Liberatti.

As duas equipes voltam a
se enfrentar três dias após o
duelo que marcou o encerra-
mento da fase de classificação
do estadual. Na terça-feira (6),
no ginásio José Correa, a equi-
pe de Tandara, Camila Brait, Ja-
que, Tainara, Bia, Roberta,
Mayany e cia. derrotou Barue-
ri por 3 sets a 1, parciais de 25/
20, 25/19, 21/25 e 25/13, em
1h51min. Com o resultado, ga-
rantiu a vice-liderança da pri-
meira etapa.

“Barueri tem um bom time
e não podemos baixar nosso
ritmo para vencer na abertura
da semifinal e jogar em casa
com a vantagem de avançar para
a disputa do título sem a neces-
sidade do Golden Set”, comen-
ta a oposta Tandara. “Estamos
treinando forte desde o início
da temporada e nos entrosando
jogo a jogo. Espero que esse
trabalho se reflita no nosso de-
sempenho na fase decisiva do
campeonato”, avalia a levanta-
dora Roberta.

Com dores musculares, a
ponteira Jaque e a central Bia
foram poupadas na última ro-
dada. A expectativa é que en-
trem em quadra desde o iní-
cio na abertura da semifinal.

Osasco São
Cristóvão Saúde

inicia série semifinal
do Paulista 2020
contra Barueri
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O time osasquense em quadra

“É sempre ruim ficar fora,
mas o importante é que mon-
tamos um elenco equilibrado
e que todas estão prontas para
entrar e dar o máximo pela
equipe. Uma mostra é que a
Paracatu e a Gabi Candido
foram muito bem na vitória
sobre Barueri na terça”, afir-
ma Bia.

Sistema de disputa –  Os
quatro melhores times da pri-
meira fase se classificaram
para a semifinal, que será dis-
putada em dois jogos (em
caso de empate, o finalista
será decidido em um set ex-
tra, o chamado Golden Set).
A final será realizada no mes-
mo sistema. Além de Osasco
São Cristóvão Saúde x São
Paulo/Barueri, a outra série
tem Sesi Bauru x Pinheiros.

Elenco 20/21 - Entre as
novidades para a temporada
20/21 está o retorno de Tan-
dara. A eterna pit bull de
Osasco volta a vestir a cami-
sa 16 do mais tradicional clu-
be do vôlei feminino do Bra-
sil após duas temporadas.
Além da chegada da oposta,
o técnico Luizomar manteve
uma base de peso desde a
temporada passada, com a le-
vantadora Roberta, a central
Bia, a líbero Camila Brait e a
ponteira Jaque.

Entre as caras novas, Lui-
zomar trouxe as ponteiras Tai-
nara, Sonaly e Gabi Cândido;
as centrais Mayany e Camila
Paracatu; e a levantadora Nai-
ane. Completam o elenco
osasquense, que tem DNA
formador, a líbero Kika, a le-
vantadora Amanda, a central
Karyna Malachias e a oposta
Karine Schossler.

500 Milhas de Kart confirma edição
2020 na Granja Viana em 14 de novembro
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Principal prova de endurance
do kartismo brasileiro, a 500
Milhas de Kart será disputada
mais uma vez no Kartódromo
Granja Viana. A 24ª edição da
corrida acontecerá no dia 14 de
novembro, sábado, com trans-

missão ao vivo do SporTV na pri-
meira e última hora de corrida. A
largada será realizada às 16h15.

“Estamos muito felizes em
anunciar que teremos a edição
das 500 Milhas de Kart mais
uma vez no Kartódromo Granja

Viana, principal sede da prova.
Mais uma vez estarei na organi-
zação e também pilotando em
uma equipe de família, com meu
filho Nicolas”, diz Giaffone.

Maior vencedor da história
da prova com 10 vitórias, Rubens
Barrichello também possui pre-
sença confirmada. O piloto da
Stock Car também vai correr
mais uma vez junto com os filhos
Eduardo e Fernando, mas desta
vez com uma equipe exclusiva
apenas com os três pilotos.

Por conta da pandemia de
coronavírus, a edição de 2020
precisou antecipar seu calendá-
rio em duas semanas (para o dia
14 de novembro) e também será
um pouco menor que a tradicio-
nal. Será vencedor o kart que per-
correr 500 km ou estiver na li-

derança após 7 horas de prova.
“Faremos uma prova diferen-

te, um pouco mais curta e sem
público e com acesso bastante li-
mitado, como tem sido na Stock
Car, Copa Truck e Porsche, por
exemplo, atendendo o protocolo
de segurança diante da pandemia.
Apesar disso, tenho certeza que
será uma grande diversão para os
pilotos que vão estar na pista e
também para quem puder acom-
panhar em casa”, diz Giaffone.

A 500 Milhas de Kart é con-
siderada a corrida de longa dura-
ção mais democrática no kartis-
mo mundial, pois reúne na mes-
ma pista nomes consagrados na
F1, Indy, Fórmula E, Stock Car,
Copa Truck, F3 e também pilo-
tos amadores que estão inician-
do sua jornada no kart.

Stock Car adia uma das etapas
do Autódromo Velocitta

Promotora da Stock Car, a Vi-
car anunciou nesta quinta-feira que
disputará apenas a sétima etapa no
encontro previsto para o final de
semana de 17 e 18 de outubro, no
Autódromo Velocitta, em Mogi
Guaçu (SP). O calendário oficial
previa também a oitava etapa, de
forma que a Stock disputaria pro-
vas no sábado e no domingo, mas
por uma questão logística os or-
ganizadores decidiram reagendar
uma das provas, que agora será re-
alizada em Goiânia, no dia 21 de
novembro. A categoria mantém as
doze etapas previstas para 2020.

A Stock Car vem realizando
suas provas seguindo um rígido

protocolo de segurança sanitária
aprovado junto das autoridades.
No Velocitta, a classificação para
o grid, no sábado, e a sétima eta-
pa, no domingo, terão transmis-
são ao vivo pelo canal Sportv2.
O final de semana em Mogi Gua-
çu também contará com a quarta
etapa da Stock Light. Confira
abaixo as próximas etapas do ca-
lendário atualizado da Stock Car:

CALENDÁRIO 2020 - 7ª
etapa – Velocitta, 18 de outubro;
8ª e 9ª etapas – Curitiba, 07 e 08
de novembro; 10ª e 11ª etapas –
Goiânia, 21 e 22 de novembro;
12ª etapa – São Paulo, 13 de de-
zembro.
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Liga NESCAU agora é digital e abre
inscrições para edição de 2020

A Liga NESCAU®, o maior
campeonato estudantil do Brasil,
está com inscrições abertas para
a edição de 2020. Em um novo
formato, agora 100% digital,
a competição contará com 20
modalidades convencionais e
adaptadas, como futebol, basque-
te, dança, vôlei, Judô, além de
novidades como xadrez, ballet e
dança (de salão e passinho), en-
tre outras.

A Liga NESCAU® é destina-
da a meninos e meninas de 8 a
16 anos e as inscrições, entre 15

de outubro e 25 de novembro,
dependendo da modalidade, po-
dem ser feitas pelo site oficial
(https://www.liganescau.com.br/
). A competição segue até 12 de
dezembro.

Na sexta edição, a Liga NES-
CAU® vai contar com uma
arena digital interativa na qual
as crianças vão deixar regis-
trados os seus vídeos com ati-
vidades propostas. Em função
da impossibilidade de realizar
disputas de forma presencial,
a competição será por meio

de atividades feitas em casa,
nas quais os atletas gravam
vídeos e enviam para análise.
Os melhores avançam até a
disputa do título. A cada sema-
na, novos desafios são divul-
gados até que os vencedores
sejam escolhidos por  uma
equipe técnica julgadora. Os
resultados serão exibidos aos
sábados, com transmissão on-
line que contará com diversas
atrações. São os chamados “sa-
badays”, que foram criados para
que toda a família participe.

Nos dias 10 e 17 de outubro,
as crianças poderão conhecer
toda a dinâmica e espaço das ati-
vações digitais com a participa-
ção dos embaixadores da Liga
NESCAU®: o ídolo do futsal
Falcão, o jogador de basquete
Yago, a ginasta Flávia Saraiva, a
atacante Tandara do vôlei, a pa-
ratleta Verônica Hipólito e a na-
dadora Etiene Medeiros, que en-
trou para o time NESCAU® este
ano. Mais informações:
s i t e :  h t t p s : / /
www.liganescau.com.br/
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Auto Teste

Avaliação do Volvo XC40
Uma viagem ida e volta de São Paulo à

Curitiba foi o suficiente para provar e apro-
var o Volvo XC40, que se mostrou uma op-
ção mais vantajosa que seus principais con-
correntes de categoria, como o Audi Q3,
BMW X1 e Mercedes GLA, com um exce-
lente pacote de equipamentos desde a ver-
são básica, além de ser seguro, confortável e
econômico.

Aliás, o que chama mais a atenção é
toda a tecnologia embarcada, começando
pelo quadro de instrumentos com tela cen-
tral sensível ao toque, a central multimídia,
o seletor de modos de condução, o fácil ajus-
te do piloto automático, subindo e descendo
a velocidade estabelecida de 5 em 5 km, o
carregador de celular por indução localiza-
do no console central, três entradas USB,
até o ar-condicionado digital de duas zonas,
com saídas de ventilação para os bancos tra-
seiros e os bancos dianteiros com ajustes
elétricos.

Outro destaque do modelo sueco é o es-
paço interno para facilitar seu dia a dia: o
carro conta com uma lixeira removível, es-
paço para porta-cabos, copos, garrafas, um
compartimento abaixo do banco do motoris-

ta. O forro do porta-malas de bons 460 litros
é dobrável, permitindo organizar bagagens e
pertences à melhor maneira. O espaço para
os ocupantes do banco traseiro é ótimo e con-
fortável.

A estabilidade do XC40 é muito boa na
cidade e na estrada. A suspensão controla a
rolagem da carroceria nas curvas. Só que ao
passar em algumas imperfeições no asfalto
das ruas da cidade, a carroceria balança mais
do que o desejável, tornando-se um pouco
desconfortável. A direção é bem leve, mas
não é boba, é bem precisa.

O motor 2.0 de 190 cv a 5.000 rpm e
torque 30,6 kgfm a 1.500 rpm, aliado ao câm-
bio automático de oito marchas com aciona-
mento eletrônico tornam o Volvo XC40 mui-
to eficiente e econômico. Saímos de São Pau-
lo com tanque quase cheio, a caminho de
Curitiba abastecemos com R$ 150 aproxima-
damente no km 370, andamos pela cidade e
chegamos de volta à capital paulista com ¼
de tanque. Segundo dados que pesquisamos,
este modelo da Volvo percorre 9,5 km/l na
cidade e 11,9 km/l na estrada. A versão ava-
liada foi a Momentum com valor de R$
203.950.

500 !
Quando iniciamos um projeto, sem-

pre pensamos que ele dará certo e que
vai sobreviver eternamente. Com o Auto
Jornal, foi assim. E agora chegamos na
incrível marca de 500 edições!

É um número para se comemorar,
mas não foi nada fácil chegar até aqui.
Tivemos momentos de grande dificulda-
de, mas também épocas de se comemo-
rar. Como adoramos automóveis, pica-
pes, caminhões, ônibus e motocicletas,
sempre seguimos em frente batalhando
para dar continuidade ao nosso trabalho.

Começamos como um tabloide quin-
zenal e colorido no sul de Minas Gerais.
Depois fizemos a parceria com o Jornal
O Dia SP, onde o tabloide PB era enca-
dernado semanalmente, com 4 páginas.
Depois passamos para 2 páginas cen-
trais, e finalmente é a página final da edi-
ção de fim de semana.

Neste tempo todo participamos de
centenas de lançamentos e test drive pelo
país e exterior de carros, picapes, motos,
caminhões e até ônibus! E depois fizemos
avaliação de diversos veículos em como-
dato das montadoras. Aliás, nesta edição
comemorativa estamos publicando im-
pressões ao viajar com um Volvo XC40.

Textos e fotos foram milhares nes-
tes anos. Estamos muito orgulhosos com
o que fizemos, e planejamos dar conti-
nuidade nesta empreitada por muito mais
tempo, procurando melhorar cada vez
mais o Auto Jornal. E para isso, tenho
que agradecer a grande colaboração e
apoio de meu amigo pessoal e editor An-
gelo ‘Guto’ Oliveira.
J. A. Otazú – Diretor e Editor Executivo

Motos

BMW lança nova R 1250 RT no Brasil

A BMW Motorrad anuncia o lançamen-
to no mercado nacional da nova BMW R
1250 RT. O modelo, fabricado na Alemanha,
chega ao Brasil com preços a partir de R$
165.750 para a versão na cor Branco Alpine
e R$ 178.750 na versão Option 719 Azul Pla-
net. O modelo estará disponível em toda a
rede autorizada da marca a partir de 19 de
outubro.

A versatilidade da nova BMW R 1250
RT se deve muito aos atributos do propulsor
boxer bicilíndrico de quatro tempos com sis-
tema variável de distribuição BMW Shift Cam
que oferece uma excepcional dinâmica de

condução, desempenho surpreendente e mai-
or suavidade de funcionamento. Isso ocorre
graças à árvore de comando com abertura
diferenciada das válvulas de admissão do
motor, que tem diferentes perfis. O motor
conta com sistema de injeção eletrônica, pos-
sui 136 cv de potência a 7.750 rpm e gera
143 Nm de torque máximo a 6.250 rpm.

O propulsor é acompanhado de câmbio
de seis velocidades com embreagem hidráu-
lica multidisco, lubrificada a óleo. Esse con-
junto traz um aumento visível do torque em
combinação com mais suavidade de funcio-
namento e, ao mesmo tempo, alto desempe-

nho do motor.
Com 2,2 metros de comprimento entre

para-lamas; 1,5 metro de altura e 985mm de
largura entre espelhos, a nova BMW R 1250
RT pesa 279 quilos sem carga. Precisão e
agilidade são garantidos por um sistema de
suspensão Telelever na dianteira que permi-
te adaptar a geometria de forma que a seção
dianteira reaja apenas com um afundamento
mínimo em caso de frenagem brusca.

Já a suspensão traseira é do tipo mono-
braço oscilante em alumínio fundido. Em com-
paração com a suspensão convencional com
os dois braços oscilantes, o monobraço osci-
lante permite uma economia de peso conju-
gada com uma rigidez de torção superior e
uma instalação e remoção da roda traseira
extremamente simples.

A nova BMW Motorrad R 1250 RT é
calçada em rodas de 17" com tala 3,5" na
frente e 5,5" atrás. Os pneus medem 120x70
e 180x55, respectivamente. A frenagem é
atribuição de dois discos flutuantes de 320mm
na frente e discos simples com 276mm e pin-
ças flutuantes atrás. Este conjunto opera com
auxílio tecnológico de um sistema ABS inte-
gral.

Entre os demais sistemas auxiliares de
condução destaca-se o Shift Assistant Pro,
que possibilita mudanças ultrarrápidas de
marcha, sem a necessidade de acionamen-
to da embreagem. Graças ao sensor de in-
clinação é possível configurar tanto a re-
gulagem do ABS quanto as funções DTC
(Controle de Tração Dinâmico). A depen-
der do modo de condução utilizado, o DTC

permite mais ou menos derrapagem, garan-
tindo assim a melhor propulsão possível em
qualquer superfície. Com isso, o condutor
se beneficia de um aumento da segurança
e um nível de controle que permite um pra-
zer de condução inabalável em quaisquer
condições.

Outro diferencial é o sistema de suspen-
são semiativa eletrônica Dynamic-ESA, que
realiza um ajuste automático de amortecimen-
to de acordo com as condições do terreno. A
ação de amortecimento da mola é adaptada
na dianteira e na traseira por meio das válvu-
las de controle de acionamento elétrico. As
configurações básicas do Dynamic ESA tam-
bém estão associadas aos Modos de Condu-
ção “Rain”, “Road” e “Dynamic” que po-
dem ser facilmente ativados por meio de um
botão. Em cada Modo de Condução, é apli-
cada uma afinação de amortecimento reco-
mendada pelos especialistas da BMW Mo-
torrad. O condutor pode adaptar a coordena-
ção entre o Dynamic ESA, a entrega de po-
tência do motor (características), HSC e DTC
à situação de condução, ao selecionar os
modos preferidos com as respetivas configu-
rações. Destaque também para o Cruise
Control, sistema responsável pelo controle
eletrônico de velocidade e por mantê-la cons-
tante.

Entre os demais itens de série estão di-
ferenciais como assento e manoplas aqueci-
dos; sistema keyless – que permite ao con-
dutor ligar a moto por meio de um simples
botão – preparação para GPS; sistema de
áudio com Bluetooth; sistema de monitora-
mento de pressão dos pneus, que possibilita
uma consulta rápida nos números de pressão
dos pneus no computador de bordo da moto-
cicleta; farol dianteiro Pro e farol auxiliar em
LED.

Todo este pacote chega com duas op-
ções de cores: Branco Alpine ou a Azul Pla-
net, uma opção exclusiva do pacote Opcio-
nal 719. Neste caso, além da coloração Azul
Planet, o Opcional 719 inclui também dife-
renciais como tampa do cabeçote e tampa
do motor personalizadas em alumínio anodi-
zado e banco em couro castanho. Há tam-
bém como diferencial do Opcional 719 a roda
sport, neste caso, disponível para as duas
cores ofertadas no Brasil.

Importados

Auto Dicas
Serviço

Sem Sair
de Casa

A Ford lançou há cerca de dois meses
o Serviço Sem Sair de Casa, novidade que
permite a retirada e entrega do veículo na
casa do cliente para revisão ou manuten-
ção. Durante o mês de setembro, esse ser-
viço foi oferecido sem cobrança adicional
para deslocamentos a até 20 km da con-
cessionária. O objetivo da promoção é di-
vulgar a novidade que tem como princi-
pais atrativos o conforto e a conveniência,
otimizando o tempo do cliente.

O Serviço Sem Sair de casa pode ser
agendado pelo aplicativo FordPass, dispo-
nível para os sistemas Android e iOS, ou
também por meio de link no site
www.ford.com.br. Nas telas é possível
selecionar a concessionária, data, hora e
até o consultor que vai realizar o atendi-
mento, além de conferir o valor das revi-
sões com preço fixo. Todos os serviços
são realizados somente após a aprovação
do orçamento pelo cliente.

Pesquisas mostram que o comporta-
mento de consumo mudou, com um au-
mento na demanda por serviços de con-
veniência, que deve continuar após a pan-
demia. O serviço de retirada e entrega do
veículo é feito por funcionários treinados,
com todos os cuidados de higiene e limpe-
za. E o cliente também pode usar o siste-
ma para solicitar o serviço de desinfeção
de veículos Ford Clean, feito com produto
exclusivo.

O cliente é informado de tudo o que deve
ser feito no veículo e os serviços somente
são executados com a sua aprovação.

Novo Mercedes-Benz
Classe S inteligente

A linha Mercedes-Benz Classe S sem-
pre uniu as melhores tecnologias de enge-
nharia a seu legado de sofisticação. Agora,
com o sedan topo de linha da marca, ela
também oferecerá inteligência, reunindo IA
a um modelo exemplar de veículo de luxo.

O Classe S vem com um novo design.
Ele vem com um sistema MBUX totalmen-
te novo no cockpit, com IA, um head-up dis-
play com realidade aumentada, um assistente
de voz inteligente e gráficos interativos so-
fisticados, oferecendo recursos inteligentes
e personalizados a todos os passageiros do
veículo, e não só ao motorista.

Assim como o sistema anterior, o
MBUX de última geração é processado pe-
las GPUs NVIDIA de computação de alto
desempenho e eficiência energética, que re-
alizam processamentos instantâneos e ofe-
recem gráficos nítidos.

O novo sistema inteligente do Classe S
é um grande avanço rumo a um futuro com
veículos autônomos e definidos por softwa-
re. Com mais recursos automatizados e au-
tônomos integrados ao veículo, o motorista
e os passageiros podem acessar os mesmos
recursos de entretenimento e produtividade,
aproveitando uma viagem personalizada, in-
dependentemente do assento que estão ocu-
pando.

Cockpits com IA oferecem segurança
máxima e recursos úteis, sempre aprenden-
do para garantir a satisfação contínua do cli-
ente.

Geralmente, o cockpit do veículo preci-
sa de uma série de unidades e interruptores
eletrônicos de controle para realizar funções
básicas, como ativar o centro de entreteni-
mento ou ajustar a temperatura. Com o uso
da tecnologia da NVIDIA Enterprise, a Mer-
cedes-Benz conseguiu reunir esses compo-
nentes em uma plataforma de IA,  retirando
27 teclas e interruptores da cabine, simplifi-
cando a arquitetura e criando mais espaço
para a adição de novos recursos.

Além disso, a nova capacidade de com-

putação do Classe S é tão grande quanto o
espaço para as pernas. Com a NVIDIA En-
terprise no controle, o sedan de luxo apre-
senta praticamente a mesma capacidade de
computação que 60 veículos comuns. Cada
chip controla o cluster 3D, o sistema de en-
tretenimento informativo e os monitores do
banco traseiro.

Conveniência sem esforço
Com o novo sistema MBUX, é possível

ter fácil acesso às tecnologias mais atuais
de gráficos, detecção de passageiros e pro-
cessamento de linguagem natural.

O Classe S conta com cinco telas gran-
des, cada uma com monitores brilhantes, o
sistema central de entretenimento informa-
tivo de 12,8 polegadas com tecnologia
OLED, o que facilita o uso dos controles do
veículo e de conforto pelos passageiros. No
novo display 3D do motorista, basta apertar
uma tecla para ter uma visão realista do es-
paço ao redor do automóvel.

O sistema oferece ainda mais seguran-
ça, possibilitando o reconhecimento da im-
pressão digital, rosto e voz, além do tradici-
onal PIN para acessar recursos personali-
zados. As câmeras conseguem detectar se
há algum veículo se aproximando quando o
passageiro estiver prestes a sair do veículo,
avisando-o antes de ele abrir a porta. Essa
mesma tecnologia é usada para verificar se
o assento infantil está seguro e se o moto-
rista está prestando atenção na estrada.

O MBUX consegue até desenvolver
mais as conversas. Ele responde a um nú-
mero maior de perguntas, algumas sem pre-
cisar usar o comando “Hey, Mercedes”, e
pode interagir em 27 idiomas, inclusive tai-
landês e tcheco.

Essas funções futuristas são fruto de
mais de 30 milhões de linhas de código es-
critas por centenas de engenheiros, que es-
tão sempre pensando em formas inovado-
ras de garantir que os clientes aproveitem a
viagem.

Mercedes-Benz inicia
a pré-venda do GLB
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Expediente

A Mercedes-Benz inicia a pré-venda
do GLB no Brasil, estreando uma nova
categoria de produto no país. Disponível
na versão Launch Edition, com motori-
zação 200, de 163 cv, o lançamento traz
muita versatilidade ao oferecer uma ter-
ceira fila de dois bancos individuais, além
de ser sinônimo de conectividade e tec-
nologia.

O Mercedes-Benz GLB 200 Launch
Edition já está disponível para pré-venda na
rede de concessionários da marca pelo pre-
ço sugerido de R$ 299.900, com chegada pre-
vista em outubro desse ano para o mercado
brasileiro.

Ideal para toda a família e para os
momentos de lazer e liberdade, o SUV
mais versátil da Mercedes-Benz oferece
a solução perfeita para cada situação do
cotidiano. Com sete assentos e um am-
plo espaço interno, o modelo traz ainda
mais conforto aos ocupantes do veículo.
O novo produto conta com motor de quatro

cilindros, que contém a tecnologia de desati-
vação de 2 cilindros dependendo da necessi-
dade e contribui significativamente para a
economia de combustível, além do sistema
multimídia intuitivo MBUX e os mais recen-
tes sistemas de assistência à condução com
apoio ao condutor.

A versão com motorização 200 oferece
toda tecnologia mais atual do portfólio Mer-
cedes-Benz, como duas telas digitais de 10’’,
acionadas pelo comando de voz “Hey Mer-
cedes”, carregador wireless e assistentes se-
miautônomos de distância, direção, ponto
cego, desembarque, mudança e manutenção
de faixa.

Os elementos de design robusto e reves-
timento sofisticado do GLB proporcionam um
visual moderno, aliado às rodas AMG de 19’’
e teto solar elétrico panorâmico, que trazem
mais jovialidade ao modelo. Além disso, o
veículo possui uma fileira de assento ajustá-
vel de forma flexível, oferecendo maior es-
paço e capacidade de carga para os clientes.


