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Desemprego atinge 14 milhões de
pessoas na quarta semana de setembro
Em queda há 5 anos, coberturas vacinais
preocupam Ministério da Saúde
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Produção brasileira de aço
cresce 7,5% em setembro

O primeiro-ministro do Reino
Unido, Boris Johnson, disse na
sexta-feira (16) que é hora de o país
se preparar para um Brexit sem
acordo comercial, já que a União
Europeia (UE) se recusou a negociar a sério, e que não haverá um
pacto a menos que Bruxelas mude
de rumo.
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Previsão do Tempo

Manhã

Tarde

Domingo: Sol com
aumento de nuvens
ao longo do dia. À
noite ocorrem pancadas de chuva.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

24º C
12º C

Noite

27º C
14º C

Noite

28º C
16º C

O relatório Custos de um Prato de Alimentos 2020 destaca os
países onde uma refeição simples,
como arroz com feijão, custa mais,
quando comparada com o rendimento das pessoas.
O Sudão do Sul está mais uma
vez no topo da lista, com ingredientes básicos custando 186% da
renda diária de uma pessoa. Dezessete dos 20 principais países
nessa situação estão na África

Bolsonaro e ministros
inauguram fábrica de biogás
em São Paulo
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Doria apresenta plano
de retomada econômica
de São Paulo
O governador de São Paulo,
João Doria, lançou na sexta-feira, (16) o plano Retomada 21/22,
que busca recuperar a economia e atrair investimentos para
o estado. Segundo Doria, o plano estima atrair R$ 36 bilhões
em investimentos privados para
impulsionar a economia paulista e gerar até 2 milhões de em-

GP de Aragon não terá a
presença de Valentino Rossi
Definitivamente, 2020 será
uma temporada a ser esquecida na carreira de Valentino Rossi. Após um abandono por problemas mecânicos na Espanha
e três quedas consecutivas nos
últimos Grande Prêmios, o piloto foi testado positivo para
COVID-19 e não poderá participar do GP de Aragon neste
final de semana, colocando em
dúvida sua participação no
próximo GP, dia 25 deste mês.
A fábrica dos três diapasões já
havia perdido seis engenheiros.
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pregos no prazo de quatro
anos.
Coordenado pelo secretário
de Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles, o plano apresenta 19 projetos para atração de investimentos privados por meio de
concessões e parcerias públicoprivadas (PPPs) em todas as regiões do estado.
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Morbidelli foi muito bem no primeiro dia em Aragon

Noite

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,64
Venda: 5,64
Turismo
Compra: 5,54
Venda: 5,78

EURO
Aos 24 anos e com a carreira em ascensão, o jovem brasi-

Werner Neugebauer encara
etapa decisiva da Porsche
Cup em Goiânia
A quarta etapa do campeonato de Sprint do Porsche Carrera Cup acontece neste final
de semana no Autódromo Internacional Ayrton Senna, localizado em Goiânia. As atividades de pista começam hoje e
Werner Neugebauer inicia sua
luta pela vitória com a equipe

“Chego em um grande
momento”, diz Granado
sobre Mundial de Superbike

Fonte: Climatempo

Compra: 6,61
Venda:
6,61

Vacina será obrigatória
em SP quando estiver
disponível
Página 2

Esporte

Foto/ Ricardo Santos

Sábado: Muitas
nuvens o dia todo,
com abertura de
sol.

Uma refeição básica está muito além do alcance de milhões de
pessoas em 2020, de acordo com
um novo estudo divulgado pelo
Programa Mundial de Alimentos,
PMA. da Organização das Nações Unidas (ONU).
Segundo a pesquisa, a pandemia de covid-19 agrava a situação causada por conflitos, mudanças climáticas e problemas
econômicos.

Subsaariana.
Em comunicado, o diretor executivo do PMA, David Beasley,
disse que “são as pessoas mais
vulneráveis ??que sentem os piores efeitos.”
Segundo ele, as vidas “dessas pessoas já estavam no limite
antes da pandemia de coronavírus, e agora sua situação é muito
pior, com a pandemia ameaçando
uma catástrofe humanitária.”
Dentre os 36 países analisados, está Moçambique, onde uma
refeição custa cerca de 21.89% da
renda diária.
A pesquisa afirma que “após
duas décadas de paz e estabilidade, a insegurança na província de
Cabo Delgado ameaça o progresso socioeconômico.” Além disso,
Moçambique continua a ser um dos
países mais propensos a desastres
do mundo, com secas e pragas afetando as culturas básicas em grande parte do país.
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Esta é a última divulgação da
Pnad Covid-19 semanal. A coleta de dados por telefone continuará para subsidiar as edições mensais da pesquisa, que
devem continuar até o fim do
ano.
“Embora as informações
sobre a desocupação tenham
ficado estáveis na comparação
semanal, elas sugerem que
mais pessoas estejam pressionando o mercado em busca
de trabalho, em meio à
flexibilização das medidas de
distanciamento social e à retomada das atividades econômicas”, disse, em nota, a coordenadora da pesquisa, Maria Lucia Vieira.
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leiro Eric Granado fará sua estreia
no próximo final de semana no

Mundial de Superbike, principal
campeonato internacional de
motos de fábrica – e portanto
uma importante vitrine esportiva para a indústria. Convidado
pela Honda do Brasil para disputar a última etapa do torneio,
no Estoril, em Portugal, em poucos dias Eric se viu às voltas com
muitas novidades e um grande
desafio.
A própria Honda está em sua
temporada de retorno ao campeonato após 18 anos de ausência, contanto a equipe oficial
HRC e a satélite MIE Racing
Honda Team. Granado irá pilotar a nova moto Honda CBR
1000 RR-R SP preparada pela
MIE Racing.
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Shell. Após conquistar um
pódio na etapa passada em
Interlagos, o piloto está na
terceira colocação do campeonato com 87 pontos conquistados, apenas um ponto
do vice-líder, Alceu Feldmann. A liderança é de Miguel
Paludo.
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Miguel Costa disputa
ROK SuperFinal pela
terceira vez na Júnior
Foto/Divulgação

É hora de nos
prepararmos
para Brexit sem
acordo comercial,
diz premiê

Foto/Antonio Cruz/ABr

Um dos principais protótipos chineses de vacina para o
novo coronavírus foi considerado seguro e provocou respostas imunológicas em testes iniciais e intermediários com seres humanos, anunciaram pesquisadores.
A potencial vacina, chamada BBIBP-CorV, está sendo desenvolvida pelo Instituto de
Produtos Biológicos de Pequim, uma subsidiária do Grupo Nacional de Biotecnologia
da China (CNBG, na sigla em
inglês).
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Acesso a alimentos é
gravemente desigual em
todo o mundo, diz ONU

Foto/ Motogp

Candidata a
vacina da
chinesa CNBG
se mostra
promissora
em testes

Página 3

O número de desempregados chegou a 14 milhões de
pessoas na quarta semana de
setembro, ficando estatisticamente estável em relação à semana anterior (13,3 milhões).
Com isso, a taxa de desocupação (14,4%) ficou estável
em relação à semana anterior
(13,7%) e cresceu frente à primeira semana de maio
(10,5%), quando o levantamento foi iniciado.
Os dados constam da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (Pnad) Covid-19,
divulgada na sexta-feira, (16)
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Integrante da Sauber Karting Team, o jovem piloto Miguel Costa estará presente na
ROK SuperFinal, campeonato
que será disputado neste final
de semana no Kartódromo de
Franciacorta, na Itália. Uma

das corridas mais tradicionais do ano, o evento contará com a presença da revelação brasileira de apenas 11
anos de idade, que teve resultados significativos nas últimas
edições.
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Doria apresenta plano de retomada
econômica de São Paulo
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
O jornalista Cesar Neto publica esta coluna de política na
imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. O site
www.cesarneto.com recebeu Medalha Anchieta da Câmara paulistana e Colar de Honra ao Mérito da Assembleia (SP). Twitter
@cesarnetoreal ... Email @cesar@cesarneto.com
+
CÂMARA (SP)
Vigaristas que somem depois de vender o que não têm pra
entregar e reaparecem depois de 4 anos tão tentando vender pra
vereadores que disputam sua possível 1ª reeleição ‘pesquisas’ nas
quais aparecem liderando as intenções de votos em suas regiões.
E alguns tão comprando
+
PREFEITURA
Tanto o Celso Russomanno (REPUBLICANOS ex-PRB),
como Bruno Covas (PSDB) comemoram o fato de se manterem
dentro das margens de erro (alta de 3 pontos percentuais) com
cerca de 25% pro deputado federal e cerca de 22% pro prefeito
de São Paulo em busca da sua reeleição ...
+
PAULISTANA
... Quanto ao ex-governador Marcio França (PSB) e o Guilherme Boulos (PSOL), se de um lado comemoram não terem
caído dos cerca de 10% e 7% (2ª pesquisa Ibope), começam a se
preocupar com a subida do Jilmar Tatto (PT do Lula), que pintou
com cerca de 4% embolando a disputa
+
ASSEMBLEIA (SP)
Agora que Doria aprovou seus ajustes administrativos-fiscais
pra 2021, alguns deputados governistas devem cobrar a fatura dos
dividendos políticos pra 2022, porque o pacotão de investimentos - inclusive no exterior - apresentado pelo Secretário Meirelles faz de São Paulo um país
+
GOVERNO (SP)
Doria (PSDB ‘liberal de centro’) avançando duplamente. Diz
que tomará medidas judiciais contra quem se recusar a tomar a
vacina sino-paulista e anuncia investimentos (2021 - 2022) da
sua ‘embaixada paulista’ em países europeus e asiáticos. Começou de fato sua campanha Presidencial
+
CONGRESSO (BR)
Os 90 dias de suspensão que o presidente da Justiça Eleitoral
- Barroso (Supremo) - deu pro senador (DEM ex-PFL) de Roraima que escondeu 30 mil Reais (desviado do Covid 19) na cueca
pode não dar em nada, assim como em casos de outros congressistas. Por exemplo o Aécio (PSDB - MG) ...
+
PRESIDÊNCIA (BR)
Bolsonaro perdendo parte dos eleitores que não concordam
com suas relações governamentais com os partidos do chamado
‘centrão’. Dependendo de como será o auxílio ‘bolsa família do
Bolso’ pros miseráveis e pobres (especialmente no Nordeste),
terá votos pro 2º turno 2022
+
PARTIDOS
Dependendo de como saírem nas urnas das eleições municipais 2020, muitos das 33 legendas brasileiras podem até não deixar de existir, mas estarão sujeitos a se tornarem mortos-vivos a
partir das eleições 2022 por não conseguirem cumprir as Cláusulas de Desempenho em pelo menos ...
+
POLÍTICOS
... 9 Estados. Em 2024 alguns possivelmente não mais existirão (ou terão sido incorporados ou aceitarão entrar em fusões
com partidos de porte médio que podem e devem usar tal possibilidade jurídica pra também não se tornarem menores e correrem o risco de desaparecer até 2030
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O governador de São Paulo,
João Doria, lançou na sexta-feira, (16) o plano Retomada 21/22,
que busca recuperar a economia
e atrair investimentos para o estado. Segundo Doria, o plano estima atrair R$ 36 bilhões em investimentos privados para impulsionar a economia paulista e gerar até 2 milhões de empregos
no prazo de quatro anos.
Coordenado pelo secretário
de Fazenda e Planejamento,
Henrique Meirelles, o plano
apresenta 19 projetos para atração de investimentos privados
por meio de concessões e parcerias público-privadas (PPPs)
em todas as regiões do estado.
“Na mesma semana em que
aprovamos a modernização ad-

ministrativa do estado na Assembleia Legislativa, com a extinção de cinco estatais e economia de R$ 7 bilhões em recursos públicos, lançamos agora o plano de recuperação econômica e atração de capital privado nacional e multinacional
para São Paulo”, disse Doria.
“Serão beneficiados 14 polos de
desenvolvimento econômico,
entre eles, tecnologia, comércio, serviços, saúde, indústria,
infraestrutura, turismo e agricultura”, acrescentou.
Segundo Meirelles, a maior
parte dos projetos são das áreas
de infraestrutura. Cerca de 84%
do investimento é destinado a
transporte, mobilidade urbana e
rodovias. Mas há também proje-

tos nas áreas de segurança, educação e de parques estaduais, que
preveem a concessão do Zoológico e do Jardim Botânico, por
exemplo. O plano prevê ainda
medidas para reduzir a burocracia e facilitar a atuação de investidores, além da expansão de
missões comerciais no exterior.
Entre os destaques do projeto está o trem intercidades, que
ligaria a capital paulista a Campinas. O investimento previsto é de
US$ 1,4 bilhão, com expectativa de
transportar 565 mil passageiros
por dia. Também está no planejamento a concessão de 22 aeroportos regionais, o que atrairia US$ 80
milhões em investimentos.
Outro projeto prevê conceder à iniciativa privada as linhas

8 e 9 de trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, com
investimentos de US$ 500 milhões. O governo ainda quer conceder rodovias do litoral de São
Paulo e renovar as concessões rodoviárias já existentes. O complexo do Ibirapuera, que inclui o ginásio de esportes, também deve ser
concedido, com estimativa de US$
200 milhões de investimento.
Em 2019, a economia do estado de São Paulo cresceu 2,8%.
Neste ano, o governo paulista
prevê queda entre 2% e 2,5%,
mas estima que, já em 2021, a
economia paulista possa crescer
em torno de 5%. “São Paulo tem
condições de crescer mais de
5% em 2021”, enfatizou Meirelles. (Agência Brasil)

Vacina será obrigatória
em SP quando estiver disponível
O governador de São Paulo,
João Doria, disse na sexta-feira, (16) que a vacina contra a
covid-19 será obrigatória em
todo o estado paulista, caso ela
seja aprovada nos testes e tenha
o aval da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa).
Segundo Doria, apenas pessoas
com atestado médico poderão
ser liberadas de receber o imunizante.
“Em São Paulo a vacinação
será obrigatória, exceto para
quem tenha orientação médica e
atestado médico de que não pode
tomar a vacina. E adotaremos
medidas legais se houver contrariedade nesse sentido”, disse
Doria, em entrevista coletiva em
São Paulo.
O governador revelou que os
testes com a vacina chinesa CoronaVac devem ser finalizados
neste final de semana e os resultados desses testes deverão ser
anunciados em coletiva à imprensa na segunda-feira (19).
Doria também disse que os resultados desses testes serão encaminhados na própria segundafeira para a Anvisa.

Na quarta-feira (21), Doria
deve se reunir com o ministro
da Saúde, Eduardo Pazuello,
para discutir sobre a possibilidade de distribuir a vacina nacionalmente por meio do Sistema
Único de Saúde (SUS). No mesmo dia, o governador vai se reunir com o diretor-presidente da
Anvisa, Antonio Barra Torres.
“O que São Paulo deseja é
compartilhar a vacina do Butantan para que outros estados brasileiros possam vacinar. São Paulo vai vacinar. Já garanti que os
45 milhões de brasileiros em
São Paulo serão vacinados”, disse Doria.
Testes
O governo paulista, por meio
do Instituto Butantan, tem uma
parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac para a vacina CoronaVac. Por meio desse acordo, o governo vai receber 46
milhões de doses da vacina até
dezembro deste ano. O acordo
também prevê transferência de
tecnologia para o Butantan .
A CoronaVac está na fase 3
de testes com voluntários brasi-

leiros desde julho deste ano.
Nesta etapa, é avaliada a eficácia da vacina, ou seja, se ela protege contra o coronavírus. Caso
os testes de fase 3 comprovem
que ela é uma vacina eficaz, a
CoronaVac ainda vai precisar de
uma aprovação da Anvisa para
iniciar a vacinação. O governo
paulista prevê que o início da
vacinação possa ocorrer a partir
de 15 de dezembro deste ano.
O governador enfatizou que
a vacina chinesa vem se mostrado segura, ou seja, os voluntários não apresentaram efeitos colaterais graves. “Até aqui, sem
nenhuma colateralidade. Até
aqui os testes da CoronaVac são
positivos”, disse Doria.
Segundo o coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus em São
Paulo, João Gabbardo, as duas
primeiras fases de testagem
da vacina também indicaram
que sua eficácia é de cerca de
98%. Geralmente, para ser
aprovada, uma vacina necessita minimamente ser 70%
eficaz, mas a Anvisa estuda flexibilizar a aprovação da vacina se

ela tiver ao menos 50% de eficácia.
“O Ministério da Saúde, neste momento, fala em número
superior a 50%. Se tivermos
eficácia superior a 50%, a vacina poderá ser aprovada pela
Anvisa. Os estudos que temos
até o momento, de fases 1 e
2, apontam para eficácia em
torno de 98%. Não tenho
acesso ainda aos testes de fase
3 no Brasil. Para comparação, a
vacina para Influenza [gripe] tem
eficácia em torno de 90%”, disse Gabbardo.
O coordenador disse crer
que a CoronaVac preenche todos
os requisitos elencados pelo
Ministério da Saúde para ser incorporada ao Programa Nacional de Imunização, tais como
segurança, eficácia, prazo de desenvolvimento, produção em
escala e preço razoável.
“Nós acreditamos que a vacina preenche todos os requisitos elencados pelo Ministério da
Saúde para ser incorporada ao
Programa Nacional de Imunizações”, disse Gabbardo. (Agência
Brasil)

Centro de Contingência projeta 1,2
milhão de casos de covid-19 em SP
Até o dia 31 de outubro, o
estado de São Paulo deve ter
entre 1,11 milhão e 1,2 milhão
de casos do novo coronavírus.
A previsão foi divulgada na
sexta-feira, (16) pelo Centro de
Contingência do Coronavírus,
em São Paulo. Ele projeta também que o estado tenha, até o dia
31, entre 40 mil e 41 mil mortes provocadas pela covid-19.
Segundo balanço divulgado
pela Secretaria de Saúde de São

Paulo, o estado tem, até agora,
1.057.240 casos confirmados
do novo coronavírus, com
37.870 mortes.
Os números de novos casos
e de novas mortes registrados
nas últimas 24 horas foram altos: 12.180 novos casos e 329
óbitos. Mas isso pode ter sido
reflexo de um atraso nas notificações provocado pelo feriado
prolongado de 12 de outubro.
A última vez que o estado de

São Paulo ultrapassou o limite
de 300 mortes por dia foi em 15
de setembro, quando houve 321
óbitos.
Quanto aos casos, a última
vez que o estado superou a marca de 10 mil casos em um único
dia foi em 3 de setembro, quando foram notificadas 11.647
ocorrências.
Do total de casos diagnosticados, 935.272 pessoas já estão
recuperadas da doença, sendo

115.644 após internação.
Há, atualmente, 3.153 pessoas internadas em estado grave em todo o estado em casos
suspeitos ou confirmados do
novo coronavírus, além de
4.040 pessoas internadas em
enfermarias.
A taxa de ocupação de leitos
de unidades de terapia intensiva
(UTI) está em 41,6% no estado
e em 41% na Grande São Paulo.
(Agência Brasil)

Ital: Princípios da tecnologia de
carnes são abordados em capacitação
online inédita
Os princípios da Ciência e
Tecnologia de Carnes serão
abordados ao longo de três dias
em curso online inédito do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, que está com inscrições
abertas até segunda-feira (19).
A capacitação teórica com
aulas práticas em vídeo ocorrerá entre os dias 20 a 22 de outubro, coordenada pelo Centro
de Tecnologia de Carnes (CTC)
do Ital, unidade que possui 44
anos de experiência em segurança e qualidade de carnes e
produtos cárneos.
Além dos pesquisadores
Manuel Pinto Neto, Márcia
Mayumi Harada Haguiwara,
José Ricardo Gonçalves e Renata Bromberg e da assistente
técnica Márcia Regina Cucatti
Alves, do CTC, representa a
Secretaria de Agricultura e
Abastecimento o diretor do
Centro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Cipoa)
da Coordenadoria de Defesa

Agropecuária (CDA), Bruno
Bérgamo Ruffolo.
A programação inclui ainda
a diretora técnica da Associação
Brasileira dos Criadores de
Suínos (ABCS), Charlí Ludtke, e os professores Sérgio
Bertelli Pflanzer Junior, da
Faculdade de Engenharia de
Alimentos (FEA) da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), e Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição (Facfan) da Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul (UFMS).
Abrangência
Também ministram aulas
Marcos Bisinella, consultor especialista em carnes suínas e
embutidos, Andréa Mesquita,
CEO do Território da Carne,
Bruna Bonato Turriziani, engenheira de Pesquisa e Desenvolvimento da BRF, e Antonio Guimarães e Rodolfo Moreira, representantes comerciais da
Multivac do Brasil.
“Uma das vantagens desse

formato de curso é a sua abrangência, podendo atender em todos os pontos do País e até mesmo do exterior de forma bastante eficiente. Com práticas
incluídas em forma de vídeo, é
possível acompanhar em detalhes processos e metodologias”, ressalta Manuel Pinto Neto,
um dos coordenadores da capacitação, que tem como requisito mínimo curso técnico ou
graduação incompleta na área.
“Nosso objetivo é proporcionar conhecimento para crescimento em funções técnicas na
linha de abate, no processamento primário e no controle de qualidade de carnes”, acrescenta.
Sobre o Ital
Localizado em Campinas, no
interior de São Paulo, o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) realiza pesquisa, desenvolvimento, assistência tecnológica e difusão do conhecimento nas áreas de embalagem
e de processamento, conservação e segurança de alimentos e

bebidas.
Fundado em 1963, vinculado à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios
(APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, o Ital po ssui unidades
técnicas especializadas em
carnes, produtos de panificação, cereais, chocolates, balas, confeitos, laticínios, frutas, hortaliças e embalagens,
sendo certificado na ISO 9001
com parte dos ensaios acreditados na ISO/IEC 17025.
Por meio do Centro de Inovação em Proteína Vegetal, do
Núcleo de Inovação Tecnológica e da Plataforma de Inovação Tecnológica, o Ital estimula alianças estratégicas
para inovação e projetos de
cooperação. Possui ainda Programa de Pós-Graduação
aprovado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes).
Outras informações estão
disponíveis no site http://
www.ital.agricultura.sp.gov.br.

Lembre sempre de lavar as mãos
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Desemprego atinge 14 milhões de
pessoas na quarta semana de setembro
O número de desempregados
chegou a 14 milhões de pessoas
na quarta semana de setembro,
ficando estatisticamente estável
em relação à semana anterior
(13,3 milhões). Com isso, a taxa
de desocupação (14,4%) ficou
estável em relação à semana anterior (13,7%) e cresceu frente
à primeira semana de maio
(10,5%), quando o levantamento foi iniciado.
Os dados constam da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (Pnad) Covid-19,
divulgada na sexta-feira, (16)
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE). Esta é a última divulgação da Pnad Covid-19 semanal. A coleta de dados por
telefone continuará para subsidiar as edições mensais da pesquisa, que devem continuar até
o fim do ano.

“Embora as informações sobre a desocupação tenham ficado estáveis na comparação semanal, elas sugerem que mais
pessoas estejam pressionando o
mercado em busca de trabalho,
em meio à flexibilização das
medidas de distanciamento social e à retomada das atividades
econômicas”, disse, em nota, a
coordenadora da pesquisa, Maria Lucia Vieira.
A população ocupada ficou
em 83 milhões, estatisticamente estável na comparação com
a terceira semana de setembro. “Vínhamos observando,
nas últimas quatro semanas,
variações positivas, embora
não significativas da população ocupada. Na quarta semana de setembro, a variação foi
negativa, mas sem qualquer efeito na taxa de desocupação”, afirmou a pesquisadora.

Flexibilização do distanciamento
Maria Lucia também destacou que a flexibilização das pessoas quanto ao distanciamento
social continuou aumentando no
fim de setembro. O grupo de
pessoas que ficou rigorosamente isolado (31,6 milhões) diminuiu em 2,2 milhões, na comparação com a semana anterior.
Também aumentou o número pessoas que não tomaram
qualquer medida de restrição
para evitar o contágio pelo novo
coronavírus. Esse contingente
cresceu 937 mil em uma semana, chegando a 7,4 milhões.
Segundo o IBGE, a maior
parte da população (86,7 milhões) afirmou ter reduzido o
contato com outras pessoas,
mas continuou saindo de casa ou
recebendo visitas na quarta semana de setembro, 1 milhão a

mais na comparação com a semana anterior. Quem ficou em
casa e só saiu em caso de necessidade somou 84,6 milhões, ficando praticamente estável em
relação à semana anterior.
Estudantes
A pesquisa ainda mostrou
que, na quarta semana de setembro, dos 46,1 milhões de estudantes que estavam matriculados
em escolas e universidades,
39,2 milhões (85%) tiveram alguma atividade. Outros 6,4 milhões (13,9%) não tiveram atividade. O restante estava de férias (1,1%).
Segundo o levantamento,
apenas 26,1 milhões (66,7%)
tiveram atividades escolares durante cinco dias da semana. Outros 807 mil estudantes (2,1%)
só tiveram atividades uma vez
por semana. (Agência Brasil)

Produção brasileira de aço
cresce 7,5% em setembro
A produção brasileira de aço
somou 2,6 milhões de toneladas
em setembro deste ano, com
aumento de 7,5% em comparação ao mesmo mês de 2019. Em
relação a agosto deste ano, porém, houve retração de 4,7%,
atribuída à queda da produção de
semiacabados, de 31,9%. Em
setembro, foram produzidas 456
mil toneladas de semiacabados
para vendas.
Segundo o Instituto Aço Brasil, no mês passado, a produção
de laminados foi de 1,9 milhão
de toneladas, inferior em 2,6%
à registrada em setembro do ano
passado.
As vendas internas evoluíram
7,1% em setembro, comparativamente ao mês anterior, e
11,8% ante setembro de 2019,
confirmando a rápida recuperação do mercado interno, disse o
presidente executivo do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de
Mello Lopes.
“As vendas internas de laminados em setembro ficaram
15,5% acima da média das vendas de 2018 e 2019. Não procedem, portanto, as especulações
de que estaria havendo desabastecimento do mercado interno,
devido ao retardamento no religamento dos altos-fornos do
setor e ao incremento das exportações. Estas, em setembro,
ficaram 14,2% abaixo da média
das exportações realizadas em
2019.” Lopes informou que o

consumo aparente de produtos
siderúrgicos subiu 8% em setembro relação a agosto, sobretudo por causa do crescimento
das vendas internas.
Melhores níveis
Marco Lopes lembrou que,
em abril deste ano, no período
mais grave da crise de demanda,
devido à pandemia do novo coronavírus, a indústria brasileira do aço operou com apenas 42% da capacidade instalada e foi , sendo obrigada a
desligar altos-fornos, aciarias e laminações. Com a recuperação do mercado interno,
as empresas religaram seus
equipamentos e passaram a
produzir e a vender para o
mercado interno em níveis
superiores aos de janeiro e
fevereiro de 2020, acrescentou.
O consumo aparente de produtos siderúrgicos atingiu 1,9
milhão de toneladas, 8,2% acima do registrado em igual mês
do ano passado.
De acordo com o Instituto
Aço Brasil, as exportações de
setembro, em comparação com
as do mesmo mês de 2019, tiveram queda de 20,9% em volume e de 27,4% em valor. Foram
vendidas 756 mil toneladas, com
receita de US$ 379 milhões.
Isso ocorreu também com as
importações, que totalizaram
142 mil toneladas em setembro
(-22,9%) e US$ 171 milhões em

Inflação pelo IGP-10
cai de 4,34%
para 3,20%
O Índice Geral de Preços-10
(IGP-10), indicador nacional medido pela Fundação Getulio Vargas
(FGV), registrou inflação de 3,20%
em outubro. A taxa é menor que a
observada em setembro (4,34%).
Com o resultado, o índice acumula inflação de 17,63% no ano e de
19,85% em 12 meses.
A queda do indicador de setembro para outubro foi puxada
pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede o varejo e

cuja inflação recuou de 5,99% em
setembro para 4,06% em outubro.
Por outro lado, o Índice de
Preços ao Consumidor, que
mede o varejo, e o Índice Nacional de Custo da Construção tiveram alta. O Índice de Preços
ao Consumidor subiu de 0,46%
em setembro para 0,98% em
outubro. Já o Índice Nacional de
Custo da Construção passou de
0,80% em setembro para 1,51%
em outubro. (Agência Brasil)

valor (-19%).

bilhões.houve queda de 25,5%.

Acumulado
No acumulado de janeiro a
setembro deste ano, a produção
nacional de aço bruto totalizou
22,3 milhões de toneladas, com
redução de 9,7% ante o mesmo
período do ano anterior. A produção de laminados ficou em
15,5 milhões de toneladas, com
queda de 10,8% em relação ao
mesmo período de 2019. Na
produção de semiacabados (5,9
milhões de toneladas), houve
retração de 10,4% na mesma
base de comparação.
As vendas internas de janeiro a setembro atingiram 13,5
milhões de toneladas, com queda de 4,2% em relação a igual
período do ano passado. O consumo aparente nacional de produtos siderúrgicos foi de 14,9
milhões de toneladas no acumulado até setembro, representando queda de 5,5% ante o apurado no mesmo período de 2019.
De janeiro a setembro, as
importações alcançaram 1,5
milhão de toneladas, com redução de 22,9% em volume e
recuo de 18,6% em valor (US$
1,6 bilhão) em relação a igual
período do ano passado. As
exportações somaram 8,6 milhões de toneladas no acumulado até setembro, com queda
de 9,9% em relação a igual período de 2019. Em termos de valor, que atingiu US$ 4,2

Destaques
Considerando a distribuição
regional da produção, o estado
de Minas Gerais manteve-se na
liderança, com 817 mil toneladas de aço bruto e participação
de 31,8% do total, seguido pelo
Rio de Janeiro, com 764 mil toneladas e 29,7% de participação.
No ranking da produção
mundial, o Brasil ficou na nona
posição entre os meses de janeiro e agosto deste ano, com total
de 19,77 milhões de toneladas,
11,6% abaixo do mesmo período de 2019. De janeiro a agosto, a China foi a líder entre os
países produtores, com 690,76
milhões de toneladas, aumento
de 3,9% ante igual período do
ano passado.
Confiança
O Instituto Aço Brasil divulgou ainda o Índice de Confiança
da Indústria do Aço (ICIA) referente ao mês de outubro.
Segundo Marco Polo de
Mello Lopes, neste mês, o índice alcançou 85,2 pontos, evoluindo 13 pontos na comparação
com o apurado em setembro. “A
rápida recuperação da atividade
da indústria do aço elevou a confiança dos empresários do setor
para patamares recordes em todos os indicadores de situação
atual e de perspectivas”, afirmou
Lopes. (Agência Brasil)

Poço do Campo de Búzios no
pré-sal da Bacia de Santos
bate recorde
O poço 7-BUZ-10-RJS do
Campo de Búzios, localizado na
área do pré-sal da Bacia de Santos, registrou recorde em volume produzido de petróleo e gás
natural em setembro. Segundo a
Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP), foram produzidos cerca
de 69,6 mil barris de óleo equivalente (boe) por dia, maior volume registrado por um único
poço em toda a série histórica.
De acordo com a ANP, no mês
passado, a produção nacional dos

273 campos em operação no país
atingiu 3,695 milhões de barris de
óleo equivalente por dia, sendo
2,907 milhões de barris/dia de petróleo e 125,255 milhões de metros cúbicos de gás natural.
Do total, o estado do Rio de
Janeiro participou com 2,922
milhões de boe, dos quais 2,389
milhões de barris/dia foram de
petróleo e 84,793 milhões foram de metros cúbicos de gás
natural. Com 37 produtores, o
Rio de Janeiro lidera o ranking
nacional. (Agência Brasil)

Caixa abre 772 agências no sábado
para pagar saque emergencial do FGTS
A Caixa Econômica Federal abre neste sábado (17) 772
agências para o pagamento do
saque emergencial de até R$
1.045 do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) a
10,8 milhões de trabalhadores
nascidos em julho e agosto. O
atendimento será das 8h ao
meio-dia.
A lista das agências está
disponível no endereço
www.caixa.gov.br/agenciasabado. Não é preciso chegar
antes do horário de abertura.
Em comunicado, a Caixa esclareceu que todas as pessoas
que procurarem as agências

dentro do período de funcionamento serão atendidas.
Além do saque, será possível transferir de forma gratuita os valores, por meio do
aplicativo Caixa Tem, para
outra conta, seja da Caixa ou
de outras ins tituições financeiras.
Em agosto, a Caixa creditou R$ 5,8 bilhões nas contas
poupança digitais dos trabalhadores. O dinheiro havia sido
depositado em 10 de agosto
(no caso dos nascidos em julho) e em 24 de agosto (no
caso dos nascidos em agosto).
Desde então, os recursos

podiam ser movimentados
apenas por meio do Caixa Tem,
que permite compras por cartão de débito virtual, compras
por QR Code (versão avançada do código de barras) em estabelecimentos parceiros e o
pagamento de boletos e de
contas residenciais.
Medida de ajuda
Uma das medidas de ajuda
à economia no meio da pandemia da covid-19, o saque
emergencial do FGTS beneficia com até R$ 1.045 cerca de
60 milhões de trabalhadores,
que receberam R$ 37,8 bi-

lhões no total. Todos os beneficiados receberam o depósito na conta poupança digital.
O último lote, para os trabalhadores nascidos em dezembro, foi creditado em 24 de setembro.
O saque em dinheiro e a
transferência bancária dos recursos do FGTS ainda está
sendo feito em etapas escalonadas, conforme o mês de aniversário do trabalhador. Os
nascidos em novembro e dezembro poderão retirar os recursos do FGTS em espécie a
partir do próximo dia 31.
(Agência Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Candidata a vacina
da chinesa CNBG se
mostra promissora
em testes
Um dos principais protótipos chineses de vacina para o novo
coronavírus foi considerado seguro e provocou respostas imunológicas em testes iniciais e intermediários com seres humanos, anunciaram pesquisadores.
A potencial vacina, chamada BBIBP-CorV, está sendo desenvolvida pelo Instituto de Produtos Biológicos de Pequim, uma
subsidiária do Grupo Nacional de Biotecnologia da China (CNBG,
na sigla em inglês).
A candidata já foi aprovada para um programa emergencial de
inoculação na China, destinado a trabalhadores essenciais e a
outros grupos limitados de pessoas que enfrentam alto risco de
infecção.
Entretanto, só ficará claro se a vacina pode proteger pessoas
com segurança da covid-19, que já matou mais de 1 milhão de
pessoas em todo o mundo, no fim da Fase 3 de testes - que está
atualmente em andamento fora da China.
A BBIBP-CorV é uma das pelo menos dez candidatas a vacina desenvolvidas em todo mundo a entrarem na Fase 3 de testes.
Quatro dos projetos são liderados por cientistas chineses, de
acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).
O imunizante não causou qualquer efeito colateral grave,
embora reações suaves ou moderadas, que podem incluir febre e
dores no local da injeção, sejam comuns, de acordo com estudo
publicado nessa quinta-feira na publicação científica The Lancet. (Agência Brasil)

É hora de nos prepararmos
para Brexit sem acordo
comercial, diz premiê
O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse
na sexta-feira (16) que é hora de o país se preparar para um Brexit sem acordo comercial, já que a União Europeia (UE) se recusou a negociar a sério, e que não haverá um pacto a menos que
Bruxelas mude de rumo.
Uma conturbada conclusão sem acordo para a crise da separação britânica do bloco, que já dura cinco anos, semearia o caos
nas frágeis cadeias de suprimento que se estendem pelo Reino
Unido, a UE e além disso, no momento em que o impacto econômico da pandemia do novo coronavírus se agrava.
Ontem, no que deveria ter sido a “cúpula do Brexit”, a UE deu
um ultimato, dizendo que está preocupada com a falta de progresso, e conclamou o Reino Unido a ceder nos principais obstáculos ou ver uma ruptura de laços com o bloco a partir de 1º de
janeiro.
“Concluí que deveríamos nos preparar para 1º de janeiro com
arranjos que são mais parecidos com os da Austrália, baseados
nos princípios simples do livre comércio global”, disse Johnson.
“A menos que haja uma mudança fundamental de abordagem,
iremos com a solução australiana. E deveríamos fazê-lo com
muita confiança”.
“Está ficando claro que a UE não quer fechar o tipo de acordo do Canadá que pedimos originalmente. Parece curioso que,
depois de 45 anos de nossa filiação, eles possam oferecer ao
Canadá termos que não querem nos oferecer”, acrescentou.
(Agência Brasil)

EUA rejeitam proposta russa
para prorrogar pacto sobre
armas nucleares
As perspectivas de prorrogação do mais recente tratado que
limita a mobilização de armas nucleares estratégicas de Estados
Unidos e Rússia pareciam desanimadoras na sexta-feira (16), depois que o governo norte-americano rejeitou uma proposta
russa de renovação incondicional de um ano por considerá-la
“inviável”.
O novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas (Start,
na sigla em inglês), que foi assinado em 2010 e expira em
fevereiro, restringe o número de ogivas nucleares estratégicas que os dois países podem mobilizar, além de mísseis e
dos bombardeiros que os transportam.
Não renovar o pacto anularia todas as restrições, o que
poderia dar ensejo a uma corrida armamentista pós-Guerra
Fria e ampliar as tensões entre as duas maiores potências nucleares do mundo.
Falando por videoconferência em uma reunião do Conselho de Segurança russo que foi transmitida pela televisão estatal, o presidente Vladimir Putin disse que o tratado funcionou com eficiência até agora e que seria “extremamente triste” se deixasse de funcionar.
“No tocante a isso, proponho... prorrogar o tratado atual
sem quaisquer condições por ao menos um ano para que negociações significativas sobre todos os parâmetros dos problemas possam ser conduzidas”, disse.
Horas depois, no entanto, o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA Robert O’Brien rejeitou a oferta de Putin.
Ele reiterou que os EUA propuseram estender o acordo
por um ano, durante o qual as mobilizações de todas as armas
nucleares —estratégicas e táticas— seriam suspensas.
“A resposta do presidente Putin hoje para estender o novo
Start sem congelar todas as ogivas nucleares é inútil”, disse
O’Brien em comunicado. “Esperamos que a Rússia reavalie sua
posição antes que ocorra uma custosa corrida armamentista.”
(Agência Brasil)
Vision Securitizadora S.A. – CNPJ/MF nº 08.937.002/0001-13 – NIRE 35.300.343.492 – Companhia Aberta
Fato Relevante
A Vision Securitizadora S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no artigo 157, § 4º, da Lei nº 6.404/76, e na
Instrução CVM nº 358, de 03/01/2002, vem a público informar que, em correspondência datada de 30/09/2020 e recebida
eletronicamente pela Companhia no dia 05/10/2020, a SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 50.657.675/0001-86 (“SLW”), renunciou à prestação de serviços de agente fiduciário da 1ª e 2ª Séries da 1ª Emissão
de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da Companhia em função da sua saída definitiva do mercado. Será
realizada Assembleia Geral de titulares dos CRI para deliberação das medidas a serem tomadas em virtude da renúncia da
SLW. São Paulo, 16/10/2020. Primo Aldrigue Junior – Diretor de Relações com Investidores da Vision Securitizadora S.A.
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Acesso a alimentos é gravemente
desigual em todo o mundo, diz ONU
Em comunicado, o diretor
executivo do PMA, David Beasley, disse que “são as pessoas
mais vulneráveis ??que sentem
os piores efeitos.”
Segundo ele, as vidas “dessas pessoas já estavam no limite
antes da pandemia de coronavírus, e agora sua situação é muito
pior, com a pandemia ameaçando uma catástrofe humanitária.”
Dentre os 36 países analisados, está Moçambique, onde
uma refeição custa cerca de
21.89% da renda diária.
A pesquisa afirma que “após
duas décadas de paz e estabilidade, a insegurança na província
de Cabo Delgado ameaça o progresso socioeconômico.” Além
disso, Moçambique continua a ser
um dos países mais propensos a
desastres do mundo, com secas e
pragas afetando as culturas básicas em grande parte do país.

Valor Bruto da
Produção passa de
R$ 1 bilhão em nove
cidades do Paraná
A Secretaria da Agricultura e do Abastecimento divulgou neste mês o relatório final do Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de
2019. Além de revisar o faturamento total para R$ 98,08
bilhões, valor nominal recorde na série, o documento
mostra que, pela primeira vez,
o Paraná tem nove municípios com VBP superior a R$ 1
bilhão – cinco a mais do que
no levantamento de 2018. Os
valores correspondem ao faturamento bruto dos produtores com a comercialização da
safra 2018/19, abrangendo
cerca de 350 produtos da
agropecuária.
Os municípios de Guarapuava (R$ 1,28 bilhão), Santa
Helena (R$ 1,08 bilhão),
Dois Vizinhos (R$ 1,05 bilhão), Assis Chateaubriand
(R$ 1,05 bilhão) e Palotina
(R$ 1,04 bilhão) agora integram a lista dos faturamentos
mais expressivos junto com
Toledo (R$2,69 bilhões),
Castro (R$ 1,72 bilhão),
Cascavel (R$ 1,67 bilhão) e
Marechal Cândido Rondon
(R$ 1,16 bilhão). O crescimento anual mais representativo foi o de Guarapuava,
com valor 31% superior ao
de 2018, quando somou R$
981,9 milhões.
O VBP 2020, cujo relatório será concluído no próximo ano, está estimado em R$
114,55 bilhões. “De modo
geral, as expectativas para o
VBP de 2020 são excelentes,
já que a safra 2019/2020 bateu recorde na produção de
soja e tivemos um bom escoamento da produção de proteína animal para o mercado
internacional”, avalia o se-

cretário estadual da Agricultura e do Abastecimento,
Norberto Ortigara.
A produção da primeira
safra de soja no ciclo 19/20,
que soma 20,6 milhões de toneladas, está 96% comercializada, o que garante um VBP
de aproximadamente R$ 28,9
bilhões para a cultura. Quanto ao milho da segunda safra,
mesmo com redução de 12%
na produção, o VBP está projetado em R$ 8,8 bilhões, favorecido pelos bons preços.
Outros índices que garantem uma perspectiva positiva
para o VBP 2020 são os preços dos principais produtos
pecuários, como frango,
ovos, leite e bovinos, que estão, no mínimo, 10% superiores aos do ano passado.
Além disso, no primeiro
semestre de 2020, o volume
de abate de suínos foi 8% superior ao mesmo período de
2019, de acordo com o Serviço de Inspeção Federal
(SIF), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. “Mesmo que esses
dados não sejam utilizados
diretamente no cálculo do
VBP, ajudam a vislumbrar o
bom desempenho do setor”,
diz Larissa.
Na análise da técnica do
Deral, a estiagem registrada
no Paraná nos últimos meses
não deve impactar negativamente o VBP 2020, já que o
calendário agrícola do ano
está encerrado. “Porém,
esse impacto pode ser mais
efetivo no VBP de 2021,
tendo em vista o atraso no
plantio da soja, que deixa
em dúvida a viabilidade da
segunda safra de milho”,
explica. (AENPR)

Os moçambicanos ainda não
conseguem pagar o custo de uma
dieta nutritiva e a desnutrição
crónica afeta quase metade das
crianças com menos de cinco
anos. A pesquisa afirma que “a
covid-19 vem agravando o frágil contexto humanitário, com
quase 4 milhões de pessoas necessitando de assistência.”
Nesse momento, o apoio do
PMA inclui transferências de
dinheiro e rações para levar para
casa para crianças afetadas pelo
fechamento de escolas.
O relatório destaca o conflito como um fator central para a
fome em muitos países, pois
obrigou as pessoas a fugir de suas
casas, terras e empregos. A situação baixou drasticamente o ren-

dimento e a disponibilidade de
alimentos a preços acessíveis.
A ligação entre segurança alimentar e paz foi destacada na semana passada, quando o PMA recebeu o Prêmio Nobel da Paz por
seu trabalho no combate à fome.
No país com o prato de comida mais caro, o Sudão do Sul, a
violência já deslocou mais de 60
mil pessoas e está prejudicando
colheitas e meios de subsistência.
Com o início da pandemia, a
renda diária gasta com comida
na mais nova nação do mundo
aumentou 27%, para 186%. Se
um morador de Nova Iorque tivesse que pagar a mesma proporção de seu salário por uma refeição, gastaria US$ 393.
Burkina Fasso faz parte des-

ta lista de países pela primeira
vez, com o número de pessoas
que enfrentam níveis de crise de
fome triplicando para 3,4 milhões de pessoas. No Burundi, a
instabilidade política, o declínio
nas remessas e as interrupções
no comércio e no emprego deixaram as pessoas do país expostas à insegurança alimentar.
O Haiti também figura entre
os 20 primeiros, com consumidores gastando mais de um terço de sua renda diária em um
prato de comida, o equivalente a
US$ 74 para alguém no estado
de Nova Iorque. As importações
representam mais da metade dos
alimentos e 83% do arroz consumido no Haiti, tornando o país
vulnerável à inflação e à volati-

lidade dos preços nos mercados
internacionais.
O PMA estima que as vidas
e meios de subsistência de até
270 milhões de pessoas estarão
sob grave ameaça em 2020, a
menos que medidas imediatas
sejam tomadas para combater a
pandemia.
David Beasley também destacou a situação de pessoas que
vivem em áreas urbanas. A covid19 levou a enormes aumentos no
desemprego. Para milhões de
pessoas, perder um dia de trabalho significa perder um dia de
comida, para elas e seus filhos.
O chefe do PMA avisa que a
situação “pode causar crescentes tensões sociais e instabilidade.” (Agência Brasil)

Bolsonaro e ministros inauguram
fábrica de biogás em São Paulo
O presidente Jair Bolsonaro
e ministros de Estado participaram na sexta-feira, (16) da inauguração de fábrica de biogás da
empresa Raízen, em Guariba, interior de São Paulo. A unidade será
a primeira em escala comercial no
mundo a utilizar a conversão da
torta de filtro e da vinhaça, subprodutos da produção de etanol
e cana-de-açúcar, voltada para
geração de energia elétrica.
De acordo com o ministro
de Minas e Energia, Bento Albuquerque, com um potencial
instalado de 21 mega-watts e
capacidade de geração de 138
mil mega-watts/hora por ano, a
nova fábrica é capaz de abastecer 62 mil domicílios com energia elétrica. Segundo ele, o potencial de produção de biogás no
Brasil, somente a partir da vinhaça, pode atingir em 2030 até
45 milhões de metros cúbicos
por dia, o que corresponde a mais
de duas vezes o volume médio
de gás natural importado da Bo-

Foto/Palácio do Planalto

Uma refeição básica está
muito além do alcance de milhões de pessoas em 2020, de
acordo com um novo estudo divulgado pelo Programa Mundial
de Alimentos, PMA. da Organização das Nações Unidas (ONU).
Segundo a pesquisa, a pandemia de covid-19 agrava a situação causada por conflitos, mudanças climáticas e problemas
econômicos.
O relatório Custos de um
Prato de Alimentos 2020 destaca os países onde uma refeição
simples, como arroz com feijão,
custa mais, quando comparada
com o rendimento das pessoas.
O Sudão do Sul está mais
uma vez no topo da lista, com
ingredientes básicos custando
186% da renda diária de uma
pessoa. Dezessete dos 20 principais países nessa situação estão na África Subsaariana.

lívia em 2019.
“O biogás e biometano, além
de serem utilizados para geração
de energia elétrica, podem também substituir o óleo diesel nos
ônibus, caminhões e máquinas
agrícolas. Ou mesmo, no caso do
biometano, ser injetado na rede
de gasodutos, sendo consumido
como substituto do gás natural.
Temos aí a aprovação, em breve,

do novo marco do gás [em tramitação no Congresso] e não
tenho dúvida que essa nova indústria também vai se associar a
isso, o que vai ser importantíssimo para a reindustrialização do
país”, disse Albuquerque.
Para ele a diversificação da
matriz energética se traduz em
segurança energética e contribui
para a transição em direção à

economia de baixo carbono. De
acordo com o ministro, os derivados de cana-de-açúcar respondem atualmente por mais de 17%
da matriz energética brasileira e
para 2030 será mais de 19%.
O presi dente Bolsonaro
destacou o trabalho da Raízen, por
levar o projeto da fábrica de biogás adiante, e disse que quer estimular mais empresários do Brasil
a investirem no país. “Só tenho a
cumprimentá-los, a cumprimentar
o senhor Ometto [Rubens Ometto, presidente do conselho de administração da Raízen], pela coragem de empreender. E ele sabe,
cada vez mais, que hoje em dia
conta com um parceiro de peso,
que é o chefe do Poder Executivo
e seus ministros para os seus
empreendimentos”, disse.
De São Paulo, Bolsonaro viaja para Porto Real, no Rio de
Janeiro. Neste sábado (17), está
prevista a participação dele em
evento militar na cidade. (Agência Brasil)

Em queda há 5 anos, coberturas vacinais
preocupam Ministério da Saúde
Em queda há cinco anos, as
coberturas vacinais não atingem
nenhuma meta no calendário infantil desde 2018, apresentou na
sexta-feira, (16) a coordenadora-geral do Programa Nacional
de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, Francieli Fontana, que informou dados do início de outubro na Jornada Nacional de Imunizações.
As últimas metas de imunização para o público infantil
atingidas no país, em 2018, foram de 99,72% do público-alvo
para a BCG, e de 91,33% para o
da vacina contra o rotavírus humano. Para ambas, a meta é superar os 90%, patamar que não
foi atingido em 2019, apesar de
terem continuado acima dos
80%. Já até 2 de outubro de
2020, a taxa de imunização do
público-alvo da BCG chegou a
63,88%, e a vacina contra o rotavírus, a 68,46%.
A maior cobertura atingida
no calendário infantil até outubro de 2020 foi na vacina Pneumocócica, com 71,98%. No ano
passado, essa mesma vacina chegou a 88,59% do público-alvo.
Entre as 15 vacinas do calendário infantil, o que inclui a segunda dose da Tríplice Viral, metade não bate as metas desde
2015, o que inclui a vacina contra poliomielite.

Francieli Fontana explicou
que a queda nas coberturas vacinais durante a pandemia foi um
fenômeno sentido globalmente.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 125 campanhas de vacinação que estavam
marcadas para o primeiro semestre de 2020 foram adiadas. O
problema da interrupção dos serviços de vacinação levou a OMS
e o Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef) a alertarem que 117 milhões de crianças em 37 países poderiam
deixar de receber a vacina contra o sarampo, que também provocou surtos em diversas partes
do mundo nos últimos anos, incluindo o Brasil.
A queda nas coberturas desafia o Programa Nacional de Imunizações do Sistema Único de
Saúde, conside rado um dos
mais amplos e bem sucedidos
do mundo. O programa teve
um aumento expressivo nas
taxas de vacinação entre 1980
e 1995, ano a partir do qual
as taxas ficaram estáveis em
patamares elevados, e, em alguns casos, superiores a
100%. O recuo teve início em
2015, e, antes da pandemia, já
pesavam fato res como horários de funcionamento das unidades de saúde, a circulação de informações falsas sobre a segu-

rança das vacinas e até mesmo a
impressão de que as doenças
imunopreveníveis já deixaram de
existir.
A coordenadora do PNI também destaca a necessidade de
engajamento e capacitação do
profissionais de saúde, para
transmitirem informações corretas à população. “A gente verifica muitas fake news, muitas
notícias falsas, e, muitas vezes,
o profissional de saúde, em vez
de buscar uma fonte segura e se
empoderar em relação ao conhecimento, ele multiplica essa notícia. É importante que a gente
busque informação fidedigna,
para que a gente possa ter segurança em orientar a população”.
Entre as ações do Ministério da Saúde para combater a
queda das coberturas vacinais
está o Movimento Vacina Brasil, que inclui iniciativas
como a ampliação do horário
de funcionamento dos postos
de vacinação e um canal de telefone e Whatsapp para desmentir notícias falsas, no número 61 99289-4640. Também estão em andamento três
campanhas de vacinação: uma
contra o sarampo, desde março, e as campanhas contra a
poliomielite e de multivacinação, desde 5 de outubro. Neste sábado (17), para o Dia D,

postos de vacinação em todo o
Brasil estarão abertos para aplicar as doses, tirar dúvidas e atualizar as carteirinhas.
Diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, o infectologista Guido Levi lembra que
cumprir o calendário de vacinação é uma obrigação dos cidadãos prevista em lei desde a criação do Programa Nacional de
Imunizações, na década de 70.
“Estamos vendo a responsabilidade social, não mais a responsabilidade individual. É o indivíduo como membro da sociedade. É uma situação diferente da
sua autonomia para tratar um
glaucoma ou uma doença não
contagiosa”, afirma ele, que cita
estudos que atribuem às vacinas
um aumento de cerca de 30 anos
na expectativa de vida global ao
longo do Século 20.
Apesar de instrumentos legais como o Estatuto de Criança e do Adolescente preverem a
possibilidade de acionar o Conselho Tutelar em caso de recusa
à vacinação por parte dos responsáveis por uma criança, Levi
afirma que o diálogo com informações claras deve ser o principal instrumento de profissionais da saúde e da educação que
se depararem com cadernetas de
vacinação incompletas. (Agência Brasil)

Partidos entram com representação
contra senador no Conselho de Ética
Após ter sido um dos alvos
da Operação Desvid-19, da Polícia Federal (PF), que investiga
desvios de aproximadamente R$
20 milhões em recursos públicos
provenientes de emendas parlamentares, o senador Chico Rodrigues (DEM-RR) pode ser investigado pelo Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar do Senado.
Os partidos Cidadania e Rede Sustentabilidade protocolaram na sexta-feira, (16), uma petição pela
cassação do mandato do senador.
Agora, cabe ao presidente do
Conselho de Ética, Jayme Campos
(DEM-MT), decidir se aceita a representação no prazo de cinco dias
úteis, de acordo com o Regimento
Interno do Senado Federal.
Chico Rodrigues era um dos
vice-líderes do governo no Senado, função da qual foi afasta-

do após a operação da PF.
Na quinta-feira, (15), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso determinou o afastamento de
Chico Rodrigues (DEM-RR) do
cargo por 90 dias. Pela decisão
do ministro, caberá ao Senado
dar a palavra final sobre o afastamento do parlamentar.
Na representação, os partidos argumentam ainda que há
fortes indícios de envolvimento
de Chico Rodrigues em supostas fraudes relacionadas à aquisição de kits de teste rápido para
detecção de covid-19.
“No último dia 14, foi amplamente noticiado um fato que
envergonha o Senado como instituição da República, o cargo de
senador da República e a sociedade brasileira como um todo.

Como se não bastasse a vergonhosa alegação de que um senador da República se prestou a
desviar dinheiro público em proveito pessoal, sobrevêm ainda
dois fatos inquestionáveis, quais
sejam de que ele: (1) obstruiu
investigação e diligência policial e (2) ocultou valores em partes íntimas”, diz a petição.
Segundo Barroso, o afastamento de Rodrigues é necessário para evitar que o parlamentar use o cargo para dificultar as
investigações. “O afastamento
de parlamentar do cargo é medida absolutamente excepcional,
por representar restrição ao princípio democrático. No entanto,
tal providência se justifica quando há graves indícios de que a
posição de poder e prestígio de
que desfruta o congressista é uti-

lizada contra os interesses da
própria sociedade que o elegeu.
Não podemos enxergar essas
ações como aceitáveis. Precisamos continuar no esforço de
desnaturalização das coisas erradas no Brasil”, afirmou.
Na quarta-feira (14), a Polícia Federal e a ControladoriaGeral da União (CGU) deflagraram a Operação Desvid-19, para
investigar desvios de aproximadamente R$ 20 milhões em recursos públicos provenientes de
emendas parlamentares, que seriam destinados à Secretaria de
Saúde de Roraima para o combate à pandemia de covid-19. Rodrigues foi um dos alvos da ação
e, durante as buscas e apreensões
em Boa Vista, os agentes encontraram dinheiro vivo em posse do
parlamentar. (Agência Brasil)
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Ministro busca verbas para montar
novo módulo científico na Antártica
O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos
Pontes, disse na sexta-feira, (16)
que continua buscando recursos para construir um segundo
módulo científico brasileiro na
Antártica, semelhante à plataforma já existente no interior do
continente gelado, a chamada
Criosfera 1.
“Estou buscando orçamentos para a criação do Criosfera
2, em local a ser determinado pelos cientistas”, afirmou, ao participar nesta manhã de um simpósio digital sobre a importância, os desafios e as perspectivas da pesquisa científica na
Antártica. Consultado, o ministério informou, por meio de sua
assessoria, que o projeto está orçado em US$ 450 mil, ou seja,
cerca de R$ 2,52 bilhões.
O módulo científico nacional
Criosfera 1 foi inaugurada em
janeiro de 2012. Desenvolvida
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a estrutura de 6,30 metros de comprimento por 2,60m de largura e
2,5m de altura está instalada a
cerca de 2.500 quilômetros de

distância da Estação Antártica
Brasileira Comandante Ferraz, e
permitiu a expansão do Programa Antártico Brasileiro (ProAntar) de pesquisas, recolhendo e
transmitindo, contínua e automaticamente, dados meteorológicos e atmosféricos do continente. Pouco após entrar em operação, surgiram vozes favoráveis
à construção de uma segunda
plataforma.
O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Telecomunicações, Marcos Pontes, durante apresentação do o projeto
de conectividade nas áreas rurais brasileiras.
A Criosfera 1 possui painéis
solares e geradores eólicos e
seu funcionamento automático
dispensa a presença humana,
sendo acompanhado por meio
de comunicação por satélite.
As informações coletadas,
como as medidas de dióxido de
carbono, a amostragem de particulados atmosféricos e os
dados de monitoração meteorológica permitem que cientistas analisem, entre outras coisas, os efeitos das mudanças

climáticas globais e da poluição sobre o continente, complementando pesquisas desenvolvidas a partir da estação
Comandante Ferraz – em funcionamento desde 1984 e reinaugurada em janeiro deste
ano, após ter sido destruída
por um incêndio, em 2012.
Durante a abertura do simpósio, Pontes falou sobre a importância dos investimentos públicos em pesquisa científica. O
ministro citou, como exemplos,
os reflexos geopolíticos dos estudos que o Brasil realiza na Antártica e, de forma mais ampla,
os resultados de estudos financiados com recursos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPQ).
Participando do evento ao
lado do ministro, o secretário
da Comissão Interministerial
para os Recursos do Mar, almirante Antonio Cesar da Rocha
Martins lembrou que, em 2048,
o Protocolo ao Tratado da Antártida sobre Proteção ao Meio
Ambiente (Protocolo de Madri)
será rediscutido. Em vigor des-

de 1998, o tratado estabelece,
entre outros aspectos, ações
de proteção e preservação do
meio ambiente na Antártica,
proibindo inclusive a exploração de recursos minerais no
continente.
“Será possível rever todo o
sistema do tratado antártico.
Não por unanimidade, mas por
maioria dos membros consultivos. Aqui entra a importância de
nossas pesquisas. Só é membro
consultivo, com direito a voz e
voto, aqueles [países] que demonstram substancial interesse
na Antártica e substancial trabalho de pesquisa científica de
qualidade, incluindo a instalação
de estações científicas e a realização de expedições científicas”, disse.
O almirante destacou também a importância de verbas
para a manutenção da Estação
Antártica Brasileira Comandante Ferraz e de toda a estrutura
necessária para o desenvolvimento de pesquisas no continente – o que, além da estação e
do módulo Criosfera 1, envolve
o uso de dois navios polares,

como o Almirante Maximiano e
o Navio de Apoio Oceanográfico Ary Rongel) e aeronaves de
apoio aos pesquisadores que
passam temporadas alojados na
estação.
Além dos recursos materiais
e humanos, o desenvolvimento
de pesquisa científica na Antártica impõe enormes desafios logísticos às instituições envolvidas, ressaltou o subsecretário da
Marinha para o Proantar, capitão Marcelo Cristiano Gomes da
Silva. Segundo ele, ao longo de
todo o ano, são realizados ao
menos dez voos (seis durante o
verão antártico, quatro no inverno) para transportar pesquisadores e abastecer a estação de
pesquisa.
“Em condições normais, no
verão tentamos trocar o máximo
de pesquisadores para atendermos o máximo de pedidos de realização de pesquisas. Já no inverno, o máximo que conseguimos é sobrevoar a estação e lançar suprimentos”, disse.
Silva já está a bordo do navio Almirante Maximiano, na
companhia do grupo de milita-

res e de pesquisadores, prestes
a partir em direção à Antártica.
“Este ano foi atípico por conta
da covid-19, mas todas as medidas estão sendo adotadas para
garantir que o vírus não ingresse no continente”, destacou o
militar, ao falar sobre os desafios da missão.
“A dependência das condições climáticas nos impõe um
grande desafio, pois são elas
que determinam o que faremos.
Nestas condições, é preciso
buscar autossuficiência logística. Precisamos planejar tudo, levar tudo aquilo de que vamos
precisar, pois não há como eu
ligar de lá para meus chefes e
dizer que esqueci um parafuso
ou o que quer que seja e esperar
que me enviem por Sedex”, afirmou.
De acordo com o militar, após
ter sido reconstruída, a estação
antártica brasileira tem se mostrado bastante eficiente. “Muito mais eficiente do que o planejado, tanto em termos de consumo de combustível, quanto de
utilização dos equipamentos."
(Agência Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Grama Holding S.A.
CNPJ/ME nº 20.635.985/0001-39 - NIRE 35.300.467.477
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data/Hora/Local: 13/10/2020, às 10h00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.941, 1º andar, conjunto 101, São Paulo/SP. Convocação/Presença: Dispensada, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Régis
Dall’Agnese; Secretário: Glauber da Cunha Santos. Ordem do Dia/Deliberações: “Aprovadas por unanimidade”: 1. A redução de capital
social no valor de R$ 44.224.936,03, sem alteração do número de ações de emissão da Companhia. A presente redução será realizada por
meio de: (a) cancelamento contábil de créditos detidos pela Companhia contra os seus Acionistas advindos de contratos de mútuo, conforme listagem abaixo: (a.1) contratos celebrados entre Glauber e a Companhia no valor de R$ 2.010.152,22; (a.2) contratos celebrados entre
Régis e a Companhia no valor de R$ 1.630.947,68; (a.3) contratos celebrados entre Alexandre e a Companhia no valor de R$ 2.212.640,08;
(a.4) contratos celebrados entre Marcelo e a Companhia no valor de R$ 1.965.973,05; (a.5) Contratos celebrados entre a Companhia e a
Grama Participações Ltda. no valor de R$ 253,73. (b) pela entrega de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal da RB Capital S/A,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 20.502.525/0001-32, conforme tabela abaixo: Acionista - Nº de Ações Entregues - Valor das Ações (em
R$): Glauber - 2.065.769 ações - R$ 9.321.060,86; Régis - 1.676.072 ações - R$ 7.562.692,24; Alexandre - 2.273.859 ações - R$ 10.259.995,56;
Marcelo - 2.020.367 ações - R$ 9.116.202,38. (c) devolução, em moeda corrente, da quantia de R$ 145.018,23 à Acionistas Grama Participações S.A. 2. Ato contínuo, os acionistas aprovam a redução do capital social da Companhia para a absorção dos prejuízos acumulados
conforme registrados nas demonstrações financeiras da Companhia com data base de 31/08/2020, no valor de R$ 123.772.458,48, sem
alteração do número de ações de emissão da Companhia. 3. Dessa forma, o capital social da Companhia passa dos atuais R$ 168.041.767,00
para R$ 44.372,49, representado por 187.323.640 ações ordinárias, sem valor nominal. 4. Em razão da aprovação acima, passa o caput do
artigo 4º do estatuto social da Companhia a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 4º - O capital social da Companhia, totalmente
subscrito e integralizado, é de R$ 44.372,49, dividido em 187.323.640 ações ordinárias, sem valor nominal.” Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, lavrou-se a presente ata em forma de sumário que, depois de lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes.
São Paulo, 13/10/2020. Mesa: Régis Dall’Agnese - Presidente; Glauber da Cunha Santos - Secretário. Acionistas: Glauber da Cunha Santos;
Régis Dall’Agnese; Alexandre Rhinow; Marcelo Michaluá; Grama Participações Ltda, Por: Régis Dall’Agnese, or: Glauber da Cunha Santos.

Manausgás S/A. - CNPJ 04.007.507/0001-28 - NIRE 35.300.362.446
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 13.03.2020
I - Local, data e hora: A assembleia foi realizada em 13.03.2020, às 9:00 hs, na sede social, São Paulo/SP, na Avenida Paulista,
2.001, 11º andar, conjunto 1.116, São Paulo/SP - CEP 01311-300. II - Convocação: Dispensada a publicação de editais,
conforme o disposto no parágrafo 4°, do artigo 124, da Lei n° 6.404/76. III - Composição da Mesa: O Sr. José Carlos de Salles
Garcez foi nomeado presidente da Assembleia e o Sr. Fernando Jorge Hupsel de Azevedo foi nomeado Secretário da Assembleia.
IV - Presença: Presentes acionistas representantes da totalidade do capital social, conforme se veriﬁca pelas assinaturas
lançadas no livro de Presença dos Acionistas. V - Ordem do Dia: Distribuição de dividendos. VI - Forma da Ata: Foi
deliberada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do § 1°, do artigo 130, da Lei 6.404/76. VII Deliberações: Aprovar proposta da Diretoria, referendada pelo Conselho de Administração para pagamento de dividendos aos
acionistas num montante de R$ 21.000.000,00, à razão de R$ 0,2584 por ação, correspondente a R$ 10.498.350,73 referente a
dividendos obrigatórios relativos ao resultado apurado no ano de 2019, e R$ 10.501.649,27 referente a parte do saldo de
dividendos propostos do Balanço Patrimonial de 31/12/2018, observados os limites legais à data do pagamento. O referido
pagamento deverá ocorrer a partir de 16/03/2020, com a seguinte distribuição: (a) Para o acionista Termogás S/A (participação
50%): R$ 10.500.000,00; (b) Para o acionista CS Investments Associated Ltd. (participação 50%): R$ 10.500.000,00; VIIIFicam os administradores, desde logo, autorizados a praticar todos os atos necessários aos pagamentos decorrentes das
distribuições ora determinadas. IX - Conclusão: Não havendo outras matérias a serem tratadas, o Sr. Presidente declarou
encerrada a Assembleia, suspendendo-se os trabalhos para a lavratura da presente Ata que, após lida e aprovada, foi
assinada por todos os acionistas presentes, por mim como Secretário e, pelo Sr. Presidente. Certidão - A presente é cópia
ﬁel da original, lavrada em livro próprio. São Paulo, 13.03.2020. José Carlos de Salles Garcez - Presidente da
Assembleia, Fernando Jorge Hupsel de Azevedo - Secretário da Assembleia. Acionitas: Termogás S/A.. José Carlos de
Salles Garcez, Hermano Darwin Vasconcellos de Mattos. CS Investiments Associated Ltd. Carlos Seabra Suarez - Procurador.
JUCESP 400.803/20-3 em 25/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 4ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.
(SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA BETA SECURITIZADORA S.A, A PARTIR DE 30/04/2019)
A ISEC SECURITIZADORA S.A (sucessora por incorporação da Beta Securitizadora S.A, a partir de 30/04/19).
(“Securitizadora”), na qualidade de emissora dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 4ª Série da 2ª Emissão, e nos
termos da cláusula Décima do Termo de Securitização (“CRI”, “Emissão” e “Termo de Securitização”, respectivamente),
CONVOCA os Titulares dos CRI a participar de Assembleia Geral dos Titulares dos CRI (“AGT”) que será realizada, em
Segunda Convocação, no dia 26 de outubro de 2020, às 11:00 horas, de modo exclusivamente digital e remoto,
através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN
CVM 625”), sendo o acesso disponibilizado individualmente para cada titular de CRI devidamente habilitados nos termos
desse Edital, a ﬁm de deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Autorização para a Devedora promover junto à Prefeitura
de São Paulo, a atualização das Matriculas de nº 75.797, 26.931 e 97.810, autorizando a Securitizadora assinar todo e
quaisquer documentos relacionados a atualização, incluindo o requerimento de uniﬁcação de área; memorial de
incorporação e declarações previstas no artigo 32 da Lei 4.591/64 e seguintes; minuta da convenção de condomínio e
regulamento interno; escritura de doação de calçada; croqui da doação de calçada; procuração por instrumento público
para que a Devedora possa eventualmente aprovar modiﬁcativos ao projeto, incorporação e especiﬁcação; todas as
plantas necessárias à obtenção do auto de conclusão de obra; Termo de Compromisso Ambiental; bem como todos os
documentos e aprovações necessárias perante todos e quaisquer órgãos municipais, estaduais e federais, tais como,
SMT, CETESB, DEPAVE, SVMA; todos os documentos e requerimentos perante o registro de imóveis competente;
requerimento de averbação da construção, enﬁm, tudo o que se ﬁzer necessário para os referidos procedimentos; (ii) a
autorização à Securitizadora em conjunto com o Agente Fiduciário a realizarem todos os atos e celebrar todos e quaisquer
documentos que se façam necessários para implementar o deliberado no item (i) acima. O material necessário para
embasar a deliberação dos investidores está disponível (i) no site da Emissora: www.isecbrasil.com.br; e (ii) no site da
CVM: www.cvm.gov.br. Em razão dos impactos causados pela pandemia de Covid-19 e, em conformidade com a Instrução
CVM nº 625, de 14 de maio de 2020, a Assembleia será realizada de modo exclusivamente digital, por meio de plataforma
eletrônica, cujo acesso será disponibilizado pela Securitizadora àqueles que enviarem um correio eletrônico para
gestao@isecbrasil.com.br e juridico@isecbrasil.com.br com cópia para spestruturacao@simpliﬁcpavarini.com.br, com os
documentos de representação, até o horário da Assembleia. Por documento de representação, consideramos o
recebimento de cópia dos documentos de identiﬁcação com foto e assinatura dos titulares de CRI, para os titulares de
CRI pessoa física, ou os documentos que comprovem os regulares poderes de representação concedidos àqueles que
participarão em representando determinados titulares de CRI. Para ﬁns de veriﬁcação da regular representação, serão
aceitos como documentos de representação: (i) pessoa física - cópia digitalizada do documento de identidade do titular
de CRI, ou caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração acompanhada do documento de
identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado,
contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com ﬁrma reconhecida sobre a assinatura, abono
bancário ou assinatura eletrônica; (ii) demais participantes: a) cópia do estatuto ou contrato social ou documento
equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do titular de CRI, e cópia
digitalizada de documento de identidade do respectivo representante legal; b) caso representado por procurador, cópia
digitalizada da procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura,
bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá
estar com ﬁrma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica. Informações Adicionais Instrução de Voto à Distância: (i) Os titulares de CRI poderão enviar seu voto de forma eletrônica previamente à
Assembleia, por meio do envio de procuração com orientação expressa de voto nos exatos termos da ordem do dia, em
que o titular de CRI deverá orientar expressamente o procurador a votar favoravelmente, contrariamente ou abster-se
quanto à matéria da ordem do dia. Referida procuração deverá ter sua cópia digitalizada enviada por correio eletrônico
para gestao@isecbrasil.com.br e juridico@isecbrasil.com.br com cópia para spestruturacao@simpliﬁcpavarini.com.br,
até o horário da Assembleia, e deverá ser acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto
e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a
procuração deverá estar com ﬁrma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica. Referidas
orientações expressas de voto recebidas regularmente por e-mail, conforme os termos acima estipulados, serão
computadas para ﬁns de apuração de quórum, o qual que levará também em consideração eventuais votos proferidos
durante a Assembleia; (ii) Após o horário de início da Assembleia, os Titulares de CRI que tiverem sua presença
veriﬁcada em conformidade com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica
de realização da Assembleia, verbalmente ou por meio do chat que ﬁcará salvo para ﬁns de apuração de votos. Caso não
seja possível manifestar seu voto por meio da plataforma eletrônica de realização da Assembleia, o Titular de CRI poderá
manifestar seu voto por correio eletrônico enviado para gestao@isecbrasil.com.br e juridico@isecbrasil.com.br com
cópia para spestruturacao@simpliﬁcpavarini.com.br. A Securitizadora e o Agente Fiduciário permanecem à disposição
para prestar esclarecimentos aos Titulares de CRI no ínterim da presente convocação e da Assembleia Geral. Conforme
art. 7º da IN CVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo à eventuais documentos apresentados durante a
Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
ISEC SECURITIZADORA S.A
Sucessora por incorporação da Beta Securitizadora S.A, a partir de 30/04/2019

EDITALDE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1115593-90.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Henrique Dada Paiva, na forma
da Lei, etc. FAZ SABERa Ronald Kuhn, RG 152649621, CPF 086.198.858-20, que lhe foi proposta uma ação
Monitória por parte de Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo – Supero Ltda., objetivando
a cobrança de R$ 16.833,78 (outubro/2018), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais prestados
no ano letivo de 2015. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído
à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendose o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, 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
24 de setembro de 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO - FORO REGIONAL X - IPIRANGA - 2ª VARA CÍVEL- Rua Agostinho
Gomes, 1455 - 1º andar - sala 117 - Ipiranga - CEP 04206-000 - Fone: (11) 34892803 - São Paulo-SP - E-mail: ipiranga2cv@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO
- Prazo de 20 dias - Processo nº 0001808-15.2020.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo,
Dr(a). CAREN CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA, na for ma da Lei, etc. FAZ
SABER ao Sr. BONIFÁCIO MANOEL JOSÉ DA SILVA, brasileiro, casado, comerciante, RG 30855470X, CPF 290.850.628-96, e a Sra. MARIA SANTANA BEZERRA DE LIMA, CPF 313.440.358-76 que por este Juízo, tramita de uma ação de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRUNA.
Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo
513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, PAGUEM a QUANTIA de R$25.728,39, devidamente atualizada, SOB PENA
de MULTA de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%
(artigo 523 e parágrafos do Código de Processo Civil). Ficam CIENTES ainda,
que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o
período acima indicado sem o pagamento voluntário, INICIA-SE o PRAZO de 15
(quinze) dias úteis para que os executados, INDEPENDENTEMENTE de PENHORA ou NOVA INTIMAÇÃO, apresentem, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de setembro de 2020.

AMSTED-MAXION FUNDIÇÃO E EQUIPAMENTOS FERROVIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF nº 01.599.436/0001-01 - NIRE 35.300.174.666 - Companhia de Capital Fechado
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EM 30/04/2020.
1. Data, Hora e Local: Em 30/04/2020, às 14h, na sede social da Companhia, Rua Dr. Othon Barcellos, 77, CEP
12.730-010. 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do §4º
do artigo 124 da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, representando 100% do
capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Composição
da Mesa: Flávia Senna Handel - Presidente; Aline de Paula Santiago Carvalho - Secretária. 4. Ordem do Dia:
Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) tomar as contas da administração, relativas ao exercício social encerrado
em 31/12/2019; (ii) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício
social encerrado em 31/12/2019; (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração; e (iv) fixação da
remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2020. 5. Deliberações: Após o
exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia e dos respectivos documentos, os Acionistas
autorizaram a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei 6.404/76,
conforme alterada, e deliberaram: 5.1. Aprovar, por unanimidade, sem restrições e ressalvas, as contas dos
administradores e o relatório da Administração, bem como as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas
ao exercício social encerrado em 31/12/2019, acompanhadas de suas notas explicativas, as quais, juntamente
com o relatório dos auditores independentes Deloitte Touche Tohmatsu, foram publicadas no O Jornal Gazeta
SP Ltda. (às fls. A10) e no Diário Oficial Empresarial (às fls. 50) em 30/04/2020, considerando-se, portanto,
sanada a falta de publicação dos anúncios a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, na forma do §4º do
referido artigo; 5.2. Tendo em vista o encerramento dos mandatos dos membros do Conselho de Administração,
Eleger como membros deste, os seguintes indicados: (1) Marcos Sergio de Oliveira, RG 8.033.577-9-SSP/SP,
e CPF 008.516.768-12; (2) John Wories, passaporte 476083958; (3) Paul Anthony Limbach, passaporte
550053974; (4) Lorie Luikens Tekorius, passaporte 520841991; e (5) Eric John Stopka, passaporte 210982202
e CPF 060.657.427-16. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos são investidos em seus cargos
na presente data, com o mandato válido até a realização da AGO da Companhia que deliberará sobre as contas
da administração relativas ao exercício de 2021; 5.1.1. Em virtude da eleição dos membros do Conselho de
Administração, nomear o Sr. Marcos Sergio de Oliveira, acima qualificado, como Vice-Presidente do Conselho
de Administração, e o Sr. John Wories, acima qualificado, como Presidente do Conselho de Administração. O
Presidente e Vice-Presidente, ora eleitos, também exercerão seus mandatos até a realização da AGO da
Companhia que deliberará sobre as contas da administração relativas ao exercício de 2021. 5.1.2. Os acionistas, por
meio deste, reconhecem que os conselheiros ora eleitos tomaram posse em seus respectivos cargos, mediante
assinatura do respectivo termo de posse que fica arquivado na sede da Companhia, no qual prestou sua declaração
de desimpedimento, nos termos do artigo 147 da Lei 6.404/76. 5.3. Aprovar e fixar no montante de até R$
2.980.111,21 a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o presente exercício social
de 2020, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre sua alocação e individualização, conforme
previsto no artigo 16 do Estatuto Social. 6. Encerramento das Assembleias: Nada mais havendo a tratar, foi
lavrada a presente Ata, por todos lida e aprovada. 7. Assinaturas: Flávia Senna Handel (Presidente da
Assembleia); Aline de Paula Santiago Carvalho (Secretária da Assembleia). Acionistas Presentes: IochpeMaxion S.A. (representada por sua procuradora Flávia Senna Habdel), Amsted Rail Brasil Equipamentos
Ferroviários Ltda. (representada por Lizete Garcia Giuzio) e Greenbrier do Brasil Participações Ltda.
(representada por João Gabriel Ferrari Xavier). Na qualidade de Presidente e Secretária da Assembleia,
declaramos que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Cruzeiro/SP, 30/04/2020. Flávia Senna
Handel - Presidente; Aline de Paula Santiago Carvalho - Secretária. JUCESP 253.830/20-5 em 13/07/2020.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral

8ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II ² SANTO AMARO
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1015514-43.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara
Cível, do Foro Regional II ± Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Longobardi Campana, na forma da Lei,
etc.. FAZ SABER a(o) APARECIDA MILENA GAICHI PETROVICH, Brasileira, Solteira, RG 585714502, CPF
483.224.968-18, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento COMUM CÍVEL por parte de HOSPITAL E
MATERNIDADE SANTA JOANA S.A.- Filial Pro Matre Paulista, objetivando a cobrança de R$ 5.067,33 (abril/2018),
referente aos serviços médico- hospitalares prestados a co-requerida. 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 quinze
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de outubro de 2020.

40ª VARA CÍVEL DA CAPITAL ² SP ² FORO CENTRAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0035527-43.2019.8.26.0100. A MM. Juíza de Direito da
40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Velloso Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a CAMILLE CORDEIRO CHORÃO, RG 308668856, CPF 345.489.848-01, que por este Juízo, tramita de
uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A, que, procedeuse a penhora sobre a quantia bloqueada pelo sistema BACENJUD no valor de R$ 14.109,62 junto ao Banco Bradesco.
Estando a executada em local incerto e não sabido, foi deferida a sua INTIMAÇÃO, da PENHORA por EDITAL, para que
em 05 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação, na ausência da qual, prosseguirá o feito em seus
ulteriores termos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 29 de julho de 2020.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS PROCESSO Nº 0704587-81.2011.8.26.0020 A MM. Juiza de Direito da
2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr. Fernanda Mendes Simões
Colombini, na forma da Lei, FAZ SABER a DCR COMERCIO DE ALIMENTOS (CNPJ 03.953.863/0001-71) que MG
Entreposto de Carnes Ltda lhes ajuizou uma Ação Monitória para cobrança da quantia de R$ 67.757,32, tendo como
títulos executivos 6 Duplicatas, oriundas das Notas Fiscais e seus respectivos instrumentos de Protestos, sacadas,
vencidas e não pagas. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se o presente edital, para que em 15 dias, a fluir
os 30 dias supra, pague o débito (acrescido de 5% de honorários advocatícios e isenção de custas) ou ofereça
embargos. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial
e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de setembro de 2020.
16 e 17/10
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011147-58.2018.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a NEIDE CALÇA TOGOMORI, CPF 045.347.858-10, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Sociedade Paulista de Educação e Pesquisa Ltda, objetivando a quantia de R$ 3.889,01,
referente ao não pagamento da duplicata de prestação de serviços e os documentos relacionados a comprovação
da prestação dos serviços educacionais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de outubro de 2020.
16 e 17/10
E EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1009610-05.2019.8.26.0003 Classe: Assunto: Interpelação Inadimplemento Requerente: Legacy Incorporadora Ltda Requerido: Marcelo Andrade de Oliveira EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009610-05.2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na forma da Lei, etc. Faz
Saber a MARCELO ANDRADE DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da cédula de identidade RG
nº 46.607.932-1- SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 395.937.458-58) que LEGACY INCORPORADORA LTDA., lhe
ajuizou uma ação de INTERPELAÇÃO JUDICIAL, representado pelo instrumento de compromisso de compra e venda
de o Lote “24” da Quadra “31” do loteamento denominado “Residencial Jardim Vitória”., atualmente encontra-se
inadimplente com as parcelas 028/180 a 034/180..., que totaliza a quantia de R$ 7.958,66. Estando o interpelado
em lugar ignorado, expede-se edital de Notificação para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague
as parcelas vencidas e vincendas, atualizadas, sob pena de rescisão do contrato. Fica o interpelado Notificado para
os termos da ação, bem como cientificados de que após o cumprimento, pagas as custas e observada as formalidades
legais, e decorridas as 48 horas os autos serão entregues aO requerente. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de setembro de 2020.

17 e 20/10

2ª Vara Cível, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1041715-35.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de
São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos credores de
GISELE GOMES FERNANDES, Brasileira, RG 42845876, CPF 294.468.198-22, que por este Juízo, tramita
de uma ação de Insolvência, requerida pelo credor Alexandre Dantas Fronzaglia, e na qual foi reconhecida
a insolvência civil da requerida, na Sentença de fls. 155/156. Encontrando-se os credores em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem a declaração do cr&ea cute;dit o, acompanhada
do respectivo título. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo -SP.
J - 16 e 17/10

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS RICARDO NAHAT, Oficial
do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil,
expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente a usucapião administrativo, prenotado sob nº 749.740 em 07 de
agosto de 2018 a requerimento de EUGÊNIO CARLOS BARBOZA, brasileiro, casado com Luciana Mendes
Barboza, no regime da comunhão parcial de bens, portadores dos RG’s nºs 11.222.947-SPe 20.478.072-XSP e dos CPF’s nºs 237.117.289-87 e 135.311.138-52, respectivamente, com escritório na Rua Bandeira
Paulista nº 843, FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, terceiros eventualmente interessados,
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que INCORPORAÇÕES E
CONSTRUÇÕES WALDORF S/A, com as seguintes denominações anteriores: WALDORF
INCORPORADORA E IMÓVEIS S/A e WALDORF INCOTER INCORPORADORA DE IMÓVEIS S/A,
CNPJ nº 61.086.450/0001-33, com situação cadastral baixada (inaptidão Lei 11.941/2009 art. 54), na pessoa
de seu diretor presidente legal, Sr. Sérgio Clother Grecchi, requereu a USUCAPIÃO ORDINÁRIA, nos
termos do artigo 1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15 e provimento 65/2017 da CNJ, visando a
declaração de domínio sobre O APARTAMENTO Nº 51, localizado no 5º pavimento do Edifício Op alina,
situado a Rua Engenheiro João Monteiro da Gama nº 40, com área útil de 75,06m2, área comum de 16,72m2,
área total de 91,78m2, com uma fração ideal no terreno de 1,423% ou 14,14m2, com uma quota para efeito de
despesas de condomínio de 1,7328/%, matriculado sob nº 113.305, de propriedade de WALDORF INCOTER
INCORPORADORA DE IMÓVEIS S/A, acima qualificada, alegando e comprovando posse mansa e pacifica
há 40 anos exercida pelo autor. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para no prazo de 15 (quinze) dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos
como verdadeiros os fatos articulados pelos autores, nos termos do artigo 16 do provimento 65/2017 da CNJ.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 28 de setembro de 2020.
02 e 17/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0121662-12.2006.8.26.0004 O MM. Juiz de
Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional IV - Lap a - da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, Dr.
Renato Guanaes Simões Thomsen, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus REMANAR COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ 03.762.829/0001-10; VANESSAHELENA LAWANDOWSKI, brasileira,
solteira, administradora, RG 441834425, CPF 291.485.228-21; e JOAQUIM DE CARVALHO, brasileiro,
solteiro, pensionista, RG 1136863, CPF 248.466.006-53, que lhes foi proposta uma ação de cobrança pelo
procedimento comum cível por parte do Banco do Brasil S/A, alegando, em síntese, o seguinte: que, no dia
28/02/2005, as partes celebraram Contato de Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica nº 421.600.217, figurando
a empresa requerida como creditada e os demais réus como fiadores, através do qual foi concedido limite de
crédito no montante original de R$ 24.500,00. Entretanto, os réus não cumpriram com as obrigações assumidas,
ensejando o vencimento do contrato nas modalidades BB Giro Rápido Crédito Fixo e Crédito Rotativo nº
421.600.220, estando os réus devedores da importância total de R$ 43.570312, correspondendo a quantia de
R$ 22.001,34 à operação BB Giro Rápido Crédito Fixo, atualizado até 12 de maio de 2006 e a quantia de R$
21.568,78 à operação BB Giro Rápido Crédito Rotativo, atualizado até 19 de maio de 2006. Encontrando-se
os réus, acima qualificados, em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua CITAÇÃO, pelo presente
EDITAL, para os atos e termos da ação propost a e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após
o decurso do prazo deste edital, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados
revéis, caso em que lhes 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 03 de setembro de
2020.
16 e 17/10

Contato:
(11) 3294.8920 / (11) 94033.9915
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Pronta Resposta
Controle de acesso
Monitoramento 24hrs
Câmeras de Segurança

P gn

T

B

NÇO

ED T

E

ÕE

Jornal O DIA SP
BFABBRIANI S.A.

B DO

EGUND

ER

Em constituição
Sumário da Ata de Assembleia Geral de Constituição, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei 6.404/1976
Data/Horário/Local: 11/08/2020, às 10:00 horas, na Av. Brig. Faria Lima, 1.461, Conjunto 41 - Parte, Torre Sul, para a pratica de atos que deverão estar expressamente previstos no(s) respectivo(s) instrumento(s) de manSão Paulo/SP. Convocação: Dispensada, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. Presença: Totali- dato, e com prazo determinado para sua validade, o qual não poderá ser superior a 2 anos, com exceção das
dade dos acionistas fundadores e subscritores da totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Bruno Sequeira procurações outorgadas com os poderes contidos na cláusula “ad judicia et extra”, para representar a CompaFabbriani; Secretária: Victoria Sequeira Fabbriani. Ordem do Dia/Deliberações: “Aprovadas por unanimidade”: nhia em juízo, que terão prazo indeterminado. 4.4. É vedado a qualquer dos diretores a prestação de garantia,
(i) a constituição de uma sociedade por ações sob a denominação de BFABBRIANI S.A., com em São Paulo/ ¿DQoDRXDYDOHPQHJyFLRVHVWUDQKRVDRREMHWRVRFLDO¿FDQGRRGLUHWRUTXHR¿]HUUHVSRQViYHOSHVVRDOPHQWH
SP, na Av. Brig. Faria Lima, 1.461, Conjunto 41 - Parte, Torre Sul; (ii) o capital social inicial de R$ 10.000,00, por todas as consequências e sujeito às sanções cabíveis. 4.5. 2V 'LUHWRUHV VHP GHVLJQDomR HVSHFt¿FD QmR
representado por 10.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada poderão representar a Companhia, não se responsabilizando, portanto, pelos atos de representação da mesma.
uma, totalmente subscritas neste ato, conforme Boletins de Subscrição, que se encontra a disposição na sede da Artigo 5º - Da Cessão ou Transferência de Ações: 5.1. A cessão e transferência de ações do capital social a
Companhia. O capital social da Companhia está integralizado em 100%, tendo sido constatada a realização, em título oneroso ou gratuito dependerá do expresso consentimento dos demais acionistas, sendo que os acionistas
dinheiro, de R$ 1.000,00, depositados em conta vinculada no Banco do Brasil, nos termos dos artigos 80, III e 81 remanescentes terão direito de preferência para sua aquisição, na proporção das ações que possuírem à época.
da Lei 6.404/76, de acordo com os Recibos de Depósito, que se encontra a disposição na sede da Companhia; (iii) 5.2. As comunicações a respeito do aqui exposto deverão ser feitas por escrito acompanhadas do valor ajustado
o Estatuto Social da Companhia, dando-se assim por efetivamente constituída a BFABBRIANI S.A. em razão do para a alienação, condições de pagamento e demais condições negociais. Os acionistas terão 60 dias de prazo para
cumprimento de todas as formalidades legais; e, (iv) A eleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia responder, indicando concordância ou não, a falta de resposta presume o não exercício do direito de preferência.
para um mandato de 03 anos a contar da presente data: (a) Bruno Sequeira Fabbriani, CPF nº 136.275.237-17 5.3.6HTXDOTXHUGRVDFLRQLVWDVQRWL¿FDGRVQmRH[HUFHURGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDRVGHPDLVWHUmRRSUD]RDGLFLRQDO
e RG nº 347177372 SSP - SP, para o cargo de Diretor Presidente; e (b) Victoria Sequeira Fabbriani, CPF nº de 30 dias pro rata para adquirir. Artigo 7º - Do Conselho Fiscal: 7.1. O Conselho Fiscal somente será instalado
H5*Q',&5-SDUDRFDUJRGH'LUHWRUDVHPGHVLJQDomRHVSHFt¿FD'HVWDIRUPDD nos exercícios sociais em que for convocado mediante deliberação dos Acionistas, conforme previsto em lei.
Diretoria da Companhia será composta pelo Bruno Sequeira Fabbriani na qualidade de Diretor Presidente e pela 7.2. O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por no mínimo 3 e no máximo 5 membros e por igual
9LFWRULD6HTXHLUD)DEEULDQLQDTXDOLGDGHGH'LUHWRUDVHPGHVLJQDomRHVSHFt¿FD2VHYHQWXDLVFDUJRVGD'LUHWRULD número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, sendo permitida a reeleição, com as atribuições
TXHQmRIRUDPSUHHQFKLGRVQDSUHVHQWHGDWDSHUPDQHFHUmRYDJRV2VPHPEURVGD'LUHWRULDRUDQRPHDGRV¿FDP e prazos de mandato previstos em lei. 7.3. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será estabelecida
investidos em seu cargo a partir da presente data, com mandato até 11/08/2023, mediante assinatura do termo de pela Assembleia Geral de Acionistas que os eleger. Artigo 8º - Da Assembléia Geral: 8.1. A Assembleia Geral
posse, que se encontra a disposição na sede da Companhia. A remuneração global dos membros da administra- é o órgão deliberativo da Companhia e reunir-se-á: (i) ordinariamente, dentro dos 4 meses seguintes ao enceromRVHUiGH¿QLGDOHYDQGRHPFRQVLGHUDomRDVUHJUDVHVWDEHOHFLGDVQRDUWLJRGD/HLHUHJLVWUDGDHP ramento do exercício social, para deliberar sobre as matérias previstas em lei; e (ii) extraordinariamente, sempre
DWRDSDUWDGRTXH¿FDUiDUTXLYDGRQDVHGHGD&RPSDQKLDEncerramento: Nada mais havendo a tratar lavrou-se que os interesses sociais assim exigirem. 8.1.1. A convocação da Assembleia Geral será feita por qualquer dos
a presente ata, que foi lida e aprovada pelos presentes. São Paulo/SP, 11/08/2020. Mesa/Acionista: Bruno Se- acionistas, devendo, para tanto, ser observadas todas as formalidades previstas em Lei, neste Estatuto Social
queira Fabbriani - Presidente; Victoria Sequeira Fabbriani - Secretária. Visto do Advogado: Francisco Adolfo Vaz e em acordos de acionistas arquivados na sede social. 8.2. As Assembleias Gerais serão presididas por aciode Arruda Timoni - OAB/SP: 313.682. JUCESP/NIRE nº 3530055584-8 em 08/09/2020. Estatuto Social: Artigo nista que na ocasião for escolhido por maioria dos votos dos presentes e secretariadas por quem ele indicar.
1º - Da Denominação Social e Sede: 1.1. BFABBRIANI S.A. é uma sociedade anônima regida pelo disposto 8.3. Os acionistas poderão fazer-se representar nas Assembleias Gerais por procurador constituído na forma
no presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei 6.404/76, conforme alterada da lei. 8.4. A cada ação ordinária corresponderá um voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Compa(“Lei das S.A.”). 1.2. A companhia tem sede social em São Paulo/SP, na Av. Brig. Faria Lima, 1.461, Conjunto 41 - nhia. As deliberações das Assembleias Gerais, exceto nos casos previstos em lei, neste Estatuto Social ou em
Parte, Torre Sul. 1.2.1.$&RPSDQKLDSRGHUiDEULUPDQWHUHHQFHUUDU¿OLDLVVXEVLGLiULDVHHVFULWyULRVHPTXDOTXHU acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, serão tomadas pelos votos de acionistas representando
localidade do país ou do exterior. Artigo 2º - Objeto Social e Prazo: 2.1. A companhia terá por objeto social as a maioria de votos dos presentes, não computados os votos em branco. 8.5. Compete à Assembleia Geral deliatividades de locação e administração de bens próprios; a compra e venda de bens imóveis; podendo, ainda, berar sobre a disponibilização, quando exigida pela legislação vigente. Artigo 9º - Do Balanço, Lucros e Suas
participar em outras sociedades como sócia-quotista, acionista ou em conta de participação de outras sociedades Aplicações: 9.1. O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se no dia 31 de dezembro, quando será
e empreendimentos. 2.2. A companhia vigerá por prazo indeterminado. Artigo 3º - Capital Social: 3.1. O capital levantado o balanço geral e apurados os resultados do exercício. 9.1.1. Aos acionistas é assegurado o direito
social da Companhia totalmente integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$ 10.000,00, representado por ao recebimento de um dividendo anual obrigatório não inferior a 25 % do lucro líquido do exercício descontada
10.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. 3.2. A propriedade das ações será comprovada pela a quota destinada à constituição da reserva legal, quando aplicável. 9.2. A critério dos Acionistas, poderão ser
inscrição do nome do acionista no livro de “Registro de Ações Nominativas”. Mediante solicitação de qualquer levantados balanços intermediários em períodos não inferiores a um trimestre. 9.3. Nos quatro meses seguintes
DFLRQLVWDD&RPSDQKLDHPLWLUiFHUWL¿FDGRVGHDo}HV3.3. Cada ação ordinária confere ao seu titular direito a um ao término do exercício social, os acionistas deliberarão sobre as contas e designarão diretores quando for o caso.
voto nas deliberações das Assembleias Gerais. 3.4. As ações não poderão ser cedidas, transferidas ou alienadas 9.4. Observadas as disposições legais pertinentes, a Companhia poderá pagar a seus acionistas, por deliberação
a terceiros, a qualquer título, total ou parcialmente, sem o consentimento de todos os acionistas e respeitado o da Assembleia Geral, juros sobre o capital próprio, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório.
direito de preferência dos demais acionistas, nos termos deste contrato. 3.5. As ações são indivisíveis perante Artigo 10º - Da Apuração de Haveres: 10.1. Em qualquer caso de apuração de haveres de qualquer acionista
a Companhia. 3.6. A responsabilidade dos acionistas é, na forma da legislação em vigor, limitada ao preço de previsto neste Estatuto Social ou decorrente de determinação legal ou sentença judicial, o valor de reembolso das
emissão das ações subscritas ou adquiridas. 3.7. A Companhia não poderá emitir, ou manter em circulação, partes ações será efetuado considerando-se o valor de mercado, a ser apurado por empresa que presta tais serviços de
EHQH¿FLiULDV Artigo 4º - Da Adminstração: 4.1 A companhia será administrada por uma diretoria, composta por ilibada reputação atuante no mercado há mais de 5 anos, segundo as normas e regras pertinentes, e pago a ele ou
o mínimo 2 e no máximo 3 membros, acionistas ou não, todos residentes no país, eleitos e destituíveis a qualquer seus sucessores em 12 parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas de acordo com o Índice Geral de Preços
tempo pela assembleia geral, sendo um deles designado como Diretor Presidente e o restante sem designação es- ao Mercado - IGPM, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, ou qualquer outro índice que venha a substiSHFt¿FDWRGRVFRPPDQGDWRGHDQRVSRGHQGRVHUUHHOHLWRV4.1.1. Os Diretores estão dispensados de oferecer tuí-lo, computado desde o encerramento do balanço até o efetivo e integral pagamento de cada uma das parcelas.
garantia para o exercício de suas funções. 4.1.2. Os Diretores tomarão posse, mediante a assinatura dos respec- Artigo 10º - Disposições Gerais: 10.1. A Companhia entrará em liquidação, nos casos previstos em Lei, ou quantivos termos no livro próprio, dentro dos 30 dias seguintes que se seguirem à sua eleição, permanecendo em seus do assim deliberarem os acionistas, nomeando-se, para tanto, um liquidante, por decisão da maioria absoluta dos
respectivos cargos até a posse de seus sucessores. 4.1.3. A Assembleia Geral de Acionistas deverá estabelecer acionistas. 10.2. entende-se que todos os acionistas terão, quando do exercício de suas funções, os mesmos direia remuneração dos membros da Diretoria. A remuneração poderá ser votada determinando-se verbas individuais, tos e obrigações sendo, portanto, vedada qualquer vantagem pessoal que favoreça a determinado (s) acionista (s).
para cada membro, ou verba global, cabendo então à Diretoria deliberar sobre a sua distribuição a seus membros. 10.6. A Companhia observará os acordos de acionistas registrados em sua sede social na forma do artigo 118 da
4.2. O Diretor Presidente representará a companhia isoladamente na pratica de todos os atos de gestão, tais Lei das S.A., cabendo à administração abster-se de registrar transferências de ações contrárias aos respectivos
como: (a) representar a companhia perante terceiros e quaisquer órgão públicos e privados; (b) abrir e movimentar termos, e ao Presidente da Assembleia Geral abster-se de computar os votos lançados contra os mesmos acordos.
FRQWDV FRUUHQWHV HP LQVWLWXLo}HV ¿QDQFHLUDV SRGHQGR DVVLQDU FKHTXHV RUGHQV GH SDJDPHQWRV F  FHOHEUDU H 10.4. Para dirimir todas e quaisquer dúvidas e/ou controvérsias oriundas deste Estatuto Social, fica desde já
¿UPDUFRQWUDWRVHRXWURVGRFXPHQWRVGHFRUUHQWHVGRH[HUFtFLRGHVXDVDWLYLGDGHV G FRQVWLWXLUSURFXUDGRU HV  eleito o Foro da Cidade de São Paulo/SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

TELMEX DO BRASIL S.A.
Companhia Fechada
CNPJ/MF nº 02.667.694/0001-40 - NIRE 35.300.183.835
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01 de Setembro de 2020
1. Data, Horário e Local: Realizada em 01 de setembro de 2020, às 10:00 horas, na sede da seguintes ao término do exercício social, para os fins do previsto em lei, e, extraordinariamente,
Telmex do Brasil S.A. (“Companhia”), situada na Rua dos Ingleses, nº 600, 12º andar, na Cidade e sempre que os interesses sociais o exigirem. Artigo 7º: As Assembleias Gerais da Companhia,
Estado de São Paulo. 2. Convocação e Presença: Presentes as acionistas que representam a convocada de acordo com a lei, serão instaladas e presididas por qualquer de seus acionistas
totalidade do capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos presentes, pessoalmente ou por seu representante legal. O secretário da mesa será de livre escolha
do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), do presidente da Assembleia. Artigo 8º: Ressalvadas as hipóteses previstas em lei, as deliberações
conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Assumiu a presidência da mesa o da Assembleia Geral serão tomadas por maioria de votos dos presentes, não se computando os votos
Sr. Roberto Catalão Cardoso, que convidou o Sr. André Santos Correia para atuar como secretário. em branco. Artigo 9º: Cada ação ordinária tem direito a um voto nas deliberações das Assembleias
4. Ordem do Dia e Deliberações: Foram adotadas as seguintes deliberações pelos acionistas da Gerais. Capítulo IV - Da Administração da Sociedade. Artigo 10º: A Administração da Sociedade
Companhia: 4.1. Autorizar que a lavratura da ata que se refere à Assembleia Geral Extraordinária seja será exercida por uma Diretoria. Artigo 11º: A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 (dois)
feita sob a forma de sumário e que a sua publicação seja feita com a omissão das assinaturas dos Diretores e, no máximo, 6 (seis) Diretores, sem denominação específica, eleitos e destituíveis em
Acionistas presentes, como facultam, respectivamente, os §§ 1º e 2º do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. Assembleia Geral. Artigo 12º: Os Diretores serão eleitos por prazo de gestão de 03 (três) anos,
4.2. Aprovação da proposta de aumento do capital social da Companhia no valor de R$830.815.910,31 podendo ser reeleitos. Artigo 13º: Ocorrendo vacância, por qualquer motivo, de qualquer cargo na
(oitocentos e trinta milhões, oitocentos e quinze mil, novecentos e dez reais, trinta e um centavos) Diretoria, os demais Diretores assumirão as funções do Diretor a deixar o cargo até o término de seu
passando o capital social da Companhia de R$839.891.732,41 (oitocentos e trinta e nove milhões, prazo de gestão. Artigo 14º: Os Diretores tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo no
oitocentos e noventa e um mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos) para livro das Atas da Diretoria, estando dispensados de prestar caução, e poderão receber uma
R$1.670.707.642,72 (um bilhão, seiscentos e setenta milhões, setecentos e sete mil, seiscentos e remuneração mensal, que será levada à conta de despesas operacionais. Parágrafo Único: A forma e
quarenta e dois reais, setenta e dois centavos) (“Aumento de Capital”); 4.3. O preço de emissão das o montante da remuneração dos Diretores serão estabelecidos anualmente pela Assembleia Geral.
ações a serem emitidas por meio do Aumento de Capital será de R$4,0445282156 por ação, fixado, Artigo 15º: Compete à Diretoria a administração e a gestão dos negócios sociais, podendo realizar
nos termos do artigo 170, §1º, II, da Lei das Sociedades por Ações, com base no preço de patrimônio todas as operações e praticar os atos necessários ou convenientes que se relacionarem com o objeto
líquido das ações da Companhia em 31 de agosto de 2020; 4.4. Serão emitidas 205.417.262 (duzentos da sociedade, ressalvados aqueles para os quais seja, por lei ou pelo presente Estatuto, atribuída a
e cinco milhões, quatrocentos e dezessete mil, duzentos e sessenta e dois) novas ações de emissão competência à Assembleia Geral, cabendo-lhe: (a) Convocar as Assembleias Gerais dos acionistas;
da Companhia, sendo todas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal (“Novas Ações”); (b) Levantar balanços intermediários e propor a sua aprovação à Assembleia Geral, juntamente com a
4.5. As Novas Ações conferirão os mesmos direitos e terão as mesmas características e restrições das proposta de distribuição e aplicação dos lucros, respeitando o disposto no Capítulo VI; (c) Submeter à
demais ações de mesma espécie e classe de emissão da Companhia, e participarão de forma integral aprovação da Assembleia Geral o relatório anual e as demonstrações financeiras de cada exercício;
em quaisquer distribuições de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que venham a ser (d) Autorizar a criação, a alteração de endereço e a extinção de sucursais, filiais, agências ou
declarados pela Companhia a partir da presente data; 4.6. Nos termos do artigo 171, §6º, da Lei das dependências, inclusive no exterior; (e) Elaborar, modificar e aprovar instruções, organogramas,
Sociedades por Ações, o acionista José Formoso Martínez cede, nesta data, seu direito de preferência regimentos e regulamentos internos que julgar úteis ou necessários; e (f) Distribuir, entre seus
para subscrição das Novas Ações para a Claro S.A., acionista da Companhia; 4.7. Ratificação da membros, as funções da administração da sociedade. Artigo 16º: A administração dos negócios
nomeação e contratação da APSIS Consultoria e Avaliações Ltda., sociedade com sede na Cidade e sociais em geral, a representação e a prática de todos os atos necessários a Companhia será feita por
Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, CEP 20021-280, inscrita no CNPJ/MF meio de 2 (duas) assinaturas sendo a de 1 (um) diretor em conjunto com outro diretor, ou a de 1 (um)
sob o nº 08.681.365/0001-30, e registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio diretor em conjunto com 1 (um) procurador, ou por 2 (dois) procuradores em conjunto, observado o
de Janeiro sob o nº 005112/O-9, neste ato representada por Luiz Paulo Cesar Silveira (CRC/RJ nº disposto nos Artigos 19º e 20º. Parágrafo Primeiro: No limite de suas atribuições, 02 (dois) diretores
118.263/P-0) que elaborou o laudo de avaliação do patrimônio a ser transferido da Claro S.A., através poderão constituir procuradores ou mandatários para, em conjunto de dois e na forma estabelecida
da conferência de ativos e direitos, para a TdB, a valor contábil na data-base de 31 de julho de 2020 nos respectivos instrumentos, representar a Companhia. Parágrafo Segundo: As procurações
(“Laudo de Avaliação”); 4.8. Aprovação do Laudo de Avaliação supracitado no item 4.7, passa a integrar outorgadas pela Companhia, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão,
a presente ata na forma de seu “Anexo I”; 4.9 O Aumento de Capital é totalmente subscrito e com exceção daquelas para fins judiciais ou representação em processos administrativos de natureza
integralizado pela acionista Claro S.A. através da conferência de ativos e direitos para o patrimônio da tributária, conter um período de validade não superior a 01 (um) ano. Artigo 17º: Ressalvado o
Companhia, conforme Laudo de Avaliação supramencionado no item 4.8, nos termos do Boletim de disposto nos Artigos 18º e 19º deste Estatuto, caberá aos Diretores ou aos procuradores, nos termos
Subscrição pela acionista Claro S.A., “Anexo II”; 4.10. Face ao aumento do capital social ora do Artigo 16º acima, a prática de todos os atos necessários ou convenientes à administração e
deliberado, aprovação da alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a viger representação da Companhia dispondo eles dos poderes necessários para, entre outros:
com a redação abaixo: “Artigo 5º - O capital social é de R$1.670.707.642,72 (um bilhão, seiscentos e (a) Representação da companhia em Juízo e fora dele, ativa e passivamente, perante terceiros,
setenta milhões, setecentos e sete mil, seiscentos e quarenta e dois reais, setenta e dois centavos), quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais e municipais, bem como autarquias,
totalmente subscrito e integralizado, representado por 483.231.262 (quatrocentos e oitenta e três sociedade de economia mista e entidades paraestatais; (b) A administração dos negócios sociais,
milhões, duzentos e trinta e um mil, duzentos e sessenta e dois) ações, sendo 404.165.477 inclusive compra, venda, troca ou a alienação por qualquer outra forma, de bens móveis da companhia,
(quatrocentos e quatro milhões, cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete) ações determinando os respectivos termos, preços e condições; e (c) A assinatura de quaisquer contratos ou
ordinárias e 79.065.785 (setenta e nove milhões, sessenta e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco) documentos de natureza financeira, mesmo que importem em responsabilidade ou obrigação da
ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas em companhia, incluindo, mas não se limitando a, escrituras, títulos de dívida, cambiais, movimentação de
moeda corrente nacional e bens tangíveis.”. 4.11 Em razão da deliberação aprovada no item 4.10, contas bancárias, emissão de cheques e/ou ordens de pagamento, trabalhistas ou não, sem limitação
aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia, que devidamente rubricado, passa a de valor. Artigo 18º: Dependerá de prévia aprovação da Assembleia Geral Extraordinária, a prática dos
integrar a presente ata na forma do seu “Anexo III”; 4.12. Diante das deliberações acima, fica a seguintes atos, respeitado o disposto no Artigo 16º: (a) Adquirir, alienar, onerar ou criar gravames de
administração da Companhia autorizada a praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação qualquer natureza sobre participações societárias; (b) Adquirir, vender ou de qualquer outra forma
do Aumento de Capital ora aprovado, com amplos e gerais poderes para proceder a todos os registros, dispor, dar em garantia ou onerar, bens, de qualquer natureza, da companhia, cujo valor de mercado
transcrições, averbações ou comunicações que se fizerem necessários de modo a aperfeiçoar a exceda a importância em Reais correspondente a US$1.000.000,00 (um milhão de dólares);
operação acima, bem como ficam ratificados os atos já praticados pela administração da Companhia (c) Celebrar contratos com os Diretores, ou modificar estes contratos, assim como assumir quaisquer
relacionados com a consecução do Aumento de Capital. 5. Encerramento: Nada mais havendo a ser obrigações que possam significar benefícios para as pessoas referidas; (d) Constituir, dissolver ou
tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi liquidar subsidiárias; e (e) Firmar quaisquer contratos, cujo valor, individual ou global exceda a
suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi importância de US$1.000.000,00 (um milhão de dólares), incluindo os de construção, comodato e
lida, aprovada e assinada pelos presentes. A) Mesa: Roberto Catalão Cardoso, Presidente; André locação. Artigo 19º: Os seguintes atos poderão ser praticados individualmente pelos diretores ou por
Santos Correia, Secretário. B) Acionistas Presentes: José Formoso Martínez; e Claro S.A., representada procuradores constituídos nos termos do presente Estatuto: (a) Requerimentos com órgãos públicos
por seu Diretor, Sr. Roberto Catalão Cardoso. São Paulo, 01 de setembro de 2020. Confere com a ou particulares relativos a declarações sobre a companhia; (b) recebimento de citação inicial ou
original, lavrada em livro próprio. André Santos Correia - Secretário. JUCESP nº 424.494/20-6 em prestação de depoimento pessoal em Juízo; (c) recebimento de intimações e prestação de declarações
08/10/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Anexo III - Estatuto Social da Telmex do extrajudiciais; (d) Inscrições e prestações de informações para órgãos públicos ou particulares;
Brasil S.A.. Capítulo I - Denominação, Duração, Sede e Objeto. Artigo 1º: Telmex do Brasil S.A., (e) Nomeação de prepostos para a Justiça do Trabalho; (f) Outorga de procurações exclusivamente
é uma sociedade anônima de capital fechado, a ser regida por este Estatuto Social e demais para a representação perante órgãos públicos e particulares, com vistas ao cumprimento de
disposições legais aplicáveis. Artigo 2o: A Companhia possui prazo de duração indeterminado. Artigo formalidades necessárias à legalização e ao regular funcionamento da companhia; (g) Endosso de
3º: A Companhia tem sua sede social e foro no Estado de São Paulo, na Rua dos Ingleses, 600, 12º títulos para depósito em conta da companhia ou para cobrança bancária; (h) Declarações para
andar, CEP 01329-904. Parágrafo Único: A Companhia poderá criar, manter, encerrar ou suprimir importação e exportação; (i) Emissão de guias para recolhimento de impostos; (j) Contratos de
sucursais, filiais e agências no País e no exterior por deliberação da Diretoria, satisfeitas as formalidades qualquer valor ou natureza quando celebrados com quaisquer dos acionistas; e (k) Aplicações e
legais. Artigo 4º: A Companhia tem por objeto social: (a) a prestação de serviços de telecomunicações, resgates de recursos em instituições financeiras em nome e para a transferência para contas da
de interesse coletivo e de âmbito nacional e internacional, para a transmissão de sinais, símbolos, própria Companhia. Artigo 20º: São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação
imagens, voz, sons e informações de qualquer natureza; (b) a prestação de serviços de valor à Companhia, os atos que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas
adicionado relacionados a serviços de telecomunicações; (c) a prestação de serviços de provimento de aos objetivos sociais, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de
acesso à Internet; (d) a locação, fornecimento, importação, exportação ou a compra e venda de terceiros. Capítulo V - Conselho Fiscal. Artigo 21º: A Companhia terá um Conselho Fiscal não
equipamentos e materiais de telecomunicações, bem como equipamentos e materiais a eles permanente, composto de no mínimo 3 (três) membros e no máximo 5 (cinco) membros efetivos e
acessórios, inclusive infraestrutura de telecomunicações operação, exploração e prestação de serviços suplentes de igual número, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral que deliberar sua
de valor adicionado; instalação, manutenção, operação e gerência de redes de telecomunicações e a instalação e que fixará sua remuneração, respeitados os limites legais, sendo certo que qualquer
prestação de outros serviços relacionados ao objeto social da companhia; (e) a projeção, planejamento, acionista poderá, a qualquer tempo, requerer a instalação do Conselho Fiscal da Companhia. Quando
desenho, gerenciamento, construção, instalação, operação, exploração e manutenção de redes e de seu funcionamento, o Conselho Fiscal terá as atribuições e os poderes conferidos por lei. Capítulo
infraestrutura, a cabo/fio e sem cabo/fio, para telecomunicações; (f) consultoria, gerenciamento e VI - Exercício Social, Balanço e Lucros. Artigo 22º: O exercício social tem início em 1o de janeiro e
elaboração de projetos de engenharia em telecomunicações, diretamente ou através de terceiros; (g) a termina em 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social deverão ser levantadas as
participação, como sócia, quotista ou acionista, em outras sociedades; e (h) a representação comercial demonstrações financeiras, para submissão, dentro dos 4 (quatro) meses subsequentes ao término do
de terceiros. Capítulo II - Capital Social e Ações. Artigo 5º - O capital social é de R$ 1.670.707.642,72 exercício social, à aprovação da Assembleia Geral Ordinária. Parágrafo Único: É facultado à Diretoria
(um bilhão, seiscentos e setenta milhões, setecentos e sete mil, seiscentos e quarenta e dois reais, determinar o levantamento de balanços em períodos menores, inclusive mensais, para fins de
setenta e dois centavos), totalmente subscrito e integralizado, representado por 483.231.262 distribuição de dividendos intermediários ou intercalares que, quando distribuídos, poderão ser
(quatrocentos e oitenta e três milhões, duzentos e trinta e um mil, duzentos e sessenta e dois) ações, imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Neste caso, quaisquer 2 (dois) Diretores, em conjunto,
sendo 404.165.477 (quatrocentos e quatro milhões, cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e submeterão as demonstrações financeiras para aprovação da Assembleia Geral. Artigo 23º: Os
setenta e sete) ações ordinárias e 79.065.785 (setenta e nove milhões, sessenta e cinco mil, setecentos acionistas terão direito ao recebimento de um dividendo anual obrigatório de, no mínimo, 1% (um por
e oitenta e cinco) ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e cento) do lucro liquido do exercício, deduzido ou acrescido dos seguintes valores: (a) Os prejuízos
integralizadas em moeda corrente nacional e bens tangíveis. Parágrafo Primeiro: Cada ação ordinária acumulados e a provisão para imposto de renda serão deduzidos dos resultados do exercício
dará direito a 1 (um) voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Parágrafo Segundo: As ações financeiro; (b) 5% (cinco por cento) do lucro líquido será destinado para constituição de reserva legal,
preferenciais não têm direito a voto, sendo a elas assegurada prioridade no reembolso de capital, sem que não deverá exceder 20% (vinte por cento) do capital da Companhia; e (c) o saldo remanescente
prêmio. Parágrafo Terceiro: A Companhia poderá adquirir as próprias ações para fins de cancelamento do lucro terá o destino que lhe for determinado pela Assembleia Geral. Artigo 24º: A Companhia
ou permanência em tesouraria, para posterior alienação, respeitadas as disposições legais e poderá pagar aos seus acionistas, mediante aprovação da Assembleia Geral, juros sobre o capital
regulamentares aplicáveis. Parágrafo Quarto: A Companhia poderá emitir títulos múltiplos de ações próprio, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Capítulo VII - Liquidação e
ou cautelas que as representem, os quais, da mesma forma que as ações, serão sempre assinados por Dissolução. Artigo 25º: A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos por lei ou por
02 (dois) Diretores ou 02 (dois) procuradores ou por 01 (um) Diretor em conjunto com 01 (um) deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá o modo de liquidação e elegerá os liquidantes e o
procurador, admitida a chancela mecânica. Parágrafo Quinto: A Companhia deverá completar, dentro Conselho Fiscal, se requerida a instalação deste, que funcionarão no período de liquidação. Capítulo
de 15 (quinze) dias da data do recebimento do pedido, os atos de registro, transferência de ações ou o VIII - Disposições Gerais. Artigo 26º: O valor de reembolso das ações, nos casos em que é
desdobramento de títulos múltiplos, sendo-lhe facultado cobrar os custos decorrentes desses assegurado em lei, será igual ao valor de patrimônio liquido das ações, apurado com base em balanço
processamentos. Parágrafo Sexto: O capital social é representado por ações ordinárias e preferenciais, levantado na forma prevista em lei. Artigo 27º: Caberá a Assembleia Geral deliberar a respeito das
sem valor nominal, não havendo obrigatoriedade, em qualquer emissão de ações, de se guardar operações de transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação,
proporção entre elas, observadas as disposições legais e estatutárias. Capítulo III - Assembleias eleição e destituição de liquidantes e julgamento de contas. Artigo 28º: Nos casos omissos ou
Gerais. Artigo 6º: A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente nos 04 (quatro) primeiros meses duvidosos aplicar-se-ão as disposições legais em vigor.
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11ª Vara Cível do Fórum Central/SP - Processo nº: 0041326-33.2020.8.26.0100 – Classe/Assunto: Cumprimento de
sentença - Prestação de Serviços - Exequente: Mosteiro de São Bento de São Paulo - Executado: Mario Jaime
Cespedes Calarza. Vistos. (Fls. 41/44): Recebo como emenda. Tendo em vista que o devedor foi citado por edital na
face de conhecimento, faz-se necessária a intimação para pagamento de forma editalícia, nos termos do artigo 513,
inciso IV, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, este juízo FAZ SABER a MARIO JAIME CESPEDES CALARZA,
domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movido Cumprimento de Sentença movida por MOSTEIRO DE
SÃO BENTO DE SÃO PAULO, alegando em síntese: O réu deve ser intimado para pagar a condenação no valor de
R$ 3.711,62 (três mil e setecentos e onze reais e sessenta e dois centavos), para Setembro/2020. Encontrando-se
o devedor em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, paguem o
débito apontado com juros e correção monetária, sob pena de prosseguimento da execução e atos de constrição
patrimonial. Será o presente edital publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. Recolha a
parte autora as custas referentes a publicação no DJE, no valor de R$ 175,77, providenciando, no mais, a publicação
do edital em jornais de grande circulação, comprovando-se nos autos, no prazo de vinte dias. Intimem-se. São Paulo,
16 e 17/10
07 de outubro de 2020. Dimitrios Zarvos Varellis - Juiz de Direito.
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DE OUTUBRO DE

Máquina da Notícia Comunicação Ltda.
CNPJ nº 00.260.179/0001-16 - NIRE 35.220.403.707
Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os sócios a se reunirem em 1ª convocação, no
dia 03/11/2020, às 09hs, na Rua Fidêncio Ramos, 308, Torre A, 12º
andar, conjuntos 121, 122, 123 e 124 e o terraço do 13º piso (cobertura), parte, São Paulo/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: (i) a saída de sócio da Sociedade, com a consequente cessão e transferência de quotas; e (ii) a alteração e consolidação
do Contrato Social da Sociedade, de forma a refletir as mudanças
aprovadas em Assembleia. São Paulo, 17/10/2020. Rosa Maria Scavazza Vanzella Trovati e Simone Rezkalla Ieasso – Administradoras.

CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4
DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ/MF Nº 07.682.638/0001-07
NIRE Nº 35300326032 - COMPANHIA FECHADA
CARTA DE RENÚNCIA
A Companhia informa que em 03 de agosto de
2020, recebeu a carta de renúncia do Sr. SHINICHI
BAN, ao cargo de membro efetivo do Conselho de
Administração da Companhia, com registro perante a JUCESP nº 425.699/20-1 em 09/10/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0016534-18.2020.8.26.0002. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro
Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo,
Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) ELISANGELA RIBEIRO
BUENO, CPF 075.893.297-97, que por este Juízo,
tramita de uma ação de Cumprimento de sentença,
movida por Sistema Integrado de Educação e Cultura
Ltda S/C SINEC. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º,
IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃOpor
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
pague a quantia de R$ 84.811,38 (referente a agosto/
2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos
do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias úteis para que o executado, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. Antes de esgotado este último
prazo, não será deferida a prática de atos de constrição
(bloqueio via Bacenjud, Renajud, etc.). Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS . Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 09 de outubro de 2020.
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LIBERDADE TAEKWONDO CENTER CLUBE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Liberdade Taekwondo Center Clube, convoca os filiados para comp arecer a
Assembleia Geral da Reorganização Social, no dia 29/10/2020, às 10h em 1 a chamada,
e às 10h30 em segunda, na Rua Domingos de Morais, 1626, São Paulo (SP), para
tratar: - Eleição da nova diretoria. Hugo Uh Kuen Kwon - Presidente
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA AMIGOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Ass. Atlética Amigos convoca os filiados para comparecer a Assembleia Geral da
Reorganização Social, no dia 09/01/2021, às 10h em 1a chamada, e às 10h30 em
segunda, na Rua Domingos de Morais, 1626, São Paulo (SP), para tratar: - Eleição da
nova diretoria.Glauber Aguilar Pires - Presidente
Embalagens Ubatuba Ltda. – CNPJ/ME nº 43.383.686/0001-50 – NIRE 35.200.898.182
Edital de Convocação para Reunião de Sócios
Ficam convocados os Srs. Sócios da empresa Embalagens Ubatuba Ltda., com a sua sede social na Rua Alcântara nº 805,
Vila Maria, São Paulo-SP no dia 27/10/2020, às 14h00 para deliberar e discutir a seguinte ordem do dia: 1) transferência
das cotas da sócia Renata Lenarduci Silva para Luciano Henrique Silva; 2) alteração do contrato social da Sociedade com
a inclusão de cláusula de convocação de reunião por carta com aviso de recebimento e telegrama, dispensando-se as
publicações em Diário Oficial, e alteração do contrato social da Sociedade para prever a exclusão de sócio por justa causa
ou falta grave, nas hipóteses previstas contratualmente. Outros assuntos de interesse social. São Paulo-SP, 16/10/2020.
Renata Lenarduci Silva e Luciano Henrique Silva – Sócios.
(16, 17 e 20/10/2020)

Fincapital Participações S.A. - CNPJ/MF: 30.318.033/0001-45 - NIRE: 35300518322
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 1º.09.2020
Data, Hora, Local: 1º.09.2020, às 10 hs, na sede social, Avenida Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjunto 22, Itaim Bibi, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Márcio Garcia de Souza e Secretário: Alexandre Wildt Borges. Deliberações Aprovadas: Alterar o objeto social da Companhia para incluir as atividades de
consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especíﬁca, e de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. (i) Alteração do caput do artigo 3º do Estatuto Social: “Artigo 3º - A Companhia tem por
objeto (i) a participação em outras sociedades, como sócia quotista ou acionista; (ii) a consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especíﬁca, e (iii) a intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários”.
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 1º.09.2020. Mesa: Márcio Garcia de Souza - Presidente, Alexandre Wildt Borges - Secretário. Acionistas: Finvest Finanças e Investimentos S.A. p. Márcio Garcia de Souza e Alexandre Wildt Borges.
Márcio Garcia de Souza. JUCESP nº 407.395/20-9 em 05.10.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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LIBERA ARMAZEM GERAL LTDA-EPP | CNPJ nº. 38.417.785/0001-75 | NIRE nº, 35236336176 | ATO Nº 01 DE 14 DE SETEMBRO DE
2020: O Administrador - PAULO RICARDO KRESS MOREIRA torna público o Memorial Descritivo - Armazém Geral, Regulamento
Interno e Tarifa Remuneratória em ANEXO. PAULO RICARDO KRESS MOREIRA | MEMORIAL DESCRITIVO - ARMAZÉM GERAL:
Declarações - Artigo 1º, Itens 1º a 4º, do Decreto nº 1.102/1903. QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA: LIBERA ARMAZEM GERAL LTDA-EPP,
com sede localizada na Rua Belgrado, 83, bairro Vila Moinho Velho, CEP 04285-040, São Paulo/SP, e anexo na Via Anchieta,
1.312/1340, inscrita no CNPJ sob o nº. 38.417.785/0001-75, devidamente registrada na JUCESP sob o NIRE nº, 35236336176, em
11 de setembro de 2020. Atividade Principal: Armazéns gerais emissão de warrants. Horário de trabalho: segunda a sábado, das
6 horas às 22 horas. CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), representado por 100.000 (cem mil)
quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente realizado e integralizado em moeda corrente nacional. LOCALIZAÇÃO:
Rua Belgrado, 83, bairro Vila Moinho Velho, CEP 04285-040, São Paulo/SP, e anexo na Via Anchieta, 1.312/1340. CAPACIDADE: A
área de armazenagem é de 2.666 m². • RUA BELGRADO 83: Área total do Terreno: 800m²; Área total Construída: 704m². ANEXO: •
VIA ANCHIETA 1.312: Área total do Terreno: 400m²; Área total Construída: 992m². • VIA ANCHIETA 1.326/1.334: Área total do Terreno:
548m²; Área total Construída: 470m². • VIA ANCHIETA 1.340: Área total do Terreno: 500m²; Área total Construída: 500m².
DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES E ESPECIFICAÇÕES GERAIS: • RUA BELGRADO 83: Características Gerais: dimensões arquitetônicas
do galpão são de 20,00 metros de frente por 40,00 metros de lateral, pé-direito de 7,20 m, estrutura pré-moldada metálica, paredes
de alvenaria em blocos, estrutura de cobertura do tipo metálica e telhas trapezoidais galvanizadas, piso de concreto c
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GP de Aragon não terá a
presença de Valentino Rossi

Bagnaia apesar do frio quebrou o recorde de velocidade da pista
de semana, mas afirmou que dificilmente Lorenzo ocupará seu assento, pois o espanhol está há mais de
oito meses sem pilotar e nos testes
em Portimão teve um desempenho
muito aquém das expectativas.
O final de semana não será
fácil para equipes e pilotos em
Aragon, que apresenta temperaturas baixas e ventos fortes, trazendo areia para a pista e dificultando a aderência dos pneus. A
previsão é de que os ventos cessem, mas as temperaturas continuarão baixas. A direção do GP
decidiu retardar os treinos classificatórios e a corrida em uma hora,
na tentativa de minimizar os efeitos do frio sobre a pista. A adver-

sidade não impediu que Pecco
Bagnaia quebrasse o recorde de
velocidade do circuito com 351,8
km/h num primeiro dia de treinos
livres, onde as três Yamahas ficaram na ponta, com Viñales em primeiro, seguido de Quartararo e o
ítalo-brasileiro Morbidelli acreditando que as baixas temperaturas
não afetam tanto as Yamahas como
as demais.
Quem mais sofreu nessas
condições de treinos foi a Ducati que colocou sua primeira
moto apenas em 11º. Joan Mir,
da Suzuki, sério candidato ao título ao lado de Quartararo disse
que ficou bastante assustado com
a notícia da contaminação de

Rossi. “É uma situação complicada e por mais que você tome
precauções, sempre existe o risco da contaminação”.
Lin Jarvis, diretor da Yamaha
Motor Racing, descartou mais
aspectos positivos. “São más notícias para o Valentino, para a Yamaha e para os fãs de MotoGP de
todo o mundo. A primeira coisa é
desejar que o Valentino não sofra
muito nos próximos dias e que se
recupere totalmente o mais rapidamente possível. É um segundo
golpe para nós depois que o líder
do projeto e cinco outros engenheiros tiveram que se ausentar de
Le Mans depois que um deles teve
resultado positivo, apesar do fato
de que eles eram totalmente assintomáticos. Esses dois incidentes
nos lembram que não importa o
quão cuidadoso você seja, o risco
está sempre presente, como vimos
no número crescente de infecções na Europa neste momento.
Verificamos com as autoridades
de saúde italianas e fomos informados de que qualquer membro de
nossa equipe que esteve em contato
com Valentino até segunda-feira está
excluído de um risco direto. De qualquer forma, a partir de agora estaremos ainda mais vigilantes para minimizar a possibilidade de problemas futuros ”, afirmou. A prova poderá ser vista nos canais FOX Sports
as 10 da manhã desse domingo.

Foto/Divulgação

Miguel Costa disputa ROK
SuperFinal pela terceira vez na Júnior

Integrante da Sauber Karting
Team, o jovem piloto Miguel
Costa estará presente na ROK
SuperFinal, campeonato que será
disputado neste final de semana
no Kartódromo de Franciacorta,
na Itália. Uma das corridas mais
tradicionais do ano, o evento
contará com a presença da revelação brasileira de apenas 11

anos de idade, que teve resultados significativos nas últimas
edições.
“Esse torneio é uma espécie
de Mundial de ROK, mesmo não
tendo a nomenclatura de Mundial. São centenas de pilotos de altíssimo nível e de vários países,
então será um desafio bem interessante. É a terceira vez que

participamos desse campeonato
e a primeira vez foi bem especial, pois consegui ir para a Final
entre 165 karts e eu só tinha 9
anos de idade. Agora mais experiente, vamos em busca desse título”, diz Miguel, que usa o chassi da Kart Republic e tem apoio
de Baked Potato e Participa.
Integrante da Academia de
Pilotos da Sauber, ligada com a
equipe Alfa Romeo da F1, Miguel
Costa é uma das jovens revelações do kartismo brasileiro e tem
disputado os principais campeonatos do mundo. Em processo de
adaptação na nova categoria, o piloto da equipe Kart Republic sonha em disputar o Mundial de
Kart no Brasil em 2021.
Recentemente, o jovem piloto subiu para a categoria Júnior,
que abriga pilotos com idade entre 12 e 14 anos de idade. Mesmo correndo entre pilotos mais
velhos, Miguel acredita que o
aprendizado será grande mais

uma vez na Itália.
“Na última edição desse
‘Mundial de ROK’, eu ainda competia na categoria Mini, fui muito bem e mesmo com problemas
no motor terminei a corrida em
16º colocado na Final. Isso gera
expectativas para que esse ano eu
possa melhorar bastante meu desempenho no evento. Esses campeonatos sempre trazem muito
aprendizado, seja ganhando ou
perdendo, então vamos com tudo
para tentar ficar sempre entre os
cinco ou dez primeiros”, diz Miguel, que estará entre os 57 pilotos da categoria Júnior ROK
neste final de semana, número
reduzido em relação aos anos
anteriores devido à pandemia de
coronavírus.
Os treinos da ROK SuperFinal começaram na quinta-feira,
com os treinos livres da categoria Júnior. A Final acontecerá no
sábado (17) e definirá os campeões de todas as categorias.

A quarta etapa do campeonato de Sprint do Porsche Carrera Cup acontece neste final
de semana no Autódromo Internacional Ayrton Senna, localizado em Goiânia. As atividades de pista começam hoje e
Werner Neugebauer inicia sua
luta pela vitória com a equipe
Shell. Após conquistar um pódio na etapa passada em Interlagos, o piloto está na terceira
colocação do campeonato com
87 pontos conquistados, apenas um ponto do vice-líder,
Alceu Feldmann. A liderança é
de Miguel Paludo.
“A etapa passada foi positiva, mas agora queremos resultados ainda melhores. Goiânia é uma pista que eu costumo andar bem e que tem curvas de várias velocidades e uma
reta bem extensa de 1 km. Por
isso nossa expectativa é boa.
Vamos para cima em busca do
campeonato: não é fácil nossa
colocação na tabela, mas não

vamos desistir enquanto tivermos chances”, diz Werner, que
tem 10 vitórias, 20 pódios e 5
poles na história da categoria.
Atual campeão overall do
Porsche Carrera Cup, o piloto
da Shell também foi destaque
recentemente na abertura do
campeonato de Endurance da
categoria, quando dominou a
etapa disputada no Velocitta ao
lado de Ricardo Zonta com
pole position e vitória.
Com seis provas restantes
na temporada, os pilotos poderão descartar os dois piores
dos 13 resultados totais, definindo assim o resultado final do ano. Werner foi campeão da Sprint em 2018 e busca se aproximar do líder neste final de semana, onde os
pilotos da categoria enfrentarão mais uma rodada tripla,
assim acontecerá também na
final em Interlagos no dia 14
de novembro.
“Uma rodada tripla exige

Foto/ Victor Eleutério

Werner Neugebauer encara etapa
decisiva da Porsche Cup em Goiânia

muito foco ao longo dos dois
dias de competições e um
bom resultado no classificatório é muito importante para
trazer confiança para as corridas e sair daqui de Goiânia
em uma condição melhor de
disputa do título”, diz Werner,
que tem patrocínio de Pamplona Alimentos e Chocolateria
Brasileira.

Os treinos classificatórios
para as duas primeiras provas
do final de semana serão nesta
sexta-feira (16), às 13h35 e
14h25. A primeira prova acontecerá ainda na sexta-feira e
tem largada prevista para às
17h10, enquanto a corrida 2
será às 11h do sábado (17). A
terceira prova será realizada no
mesmo dia às 14h45.

“Chego em um grande
momento”, diz Granado
sobre Mundial de Superbike
Foto/ Ricardo Santos

Foto/ Motogp

Por Járcio Baldi
Definitivamente, 2020 será
uma temporada a ser esquecida
na carreira de Valentino Rossi.
Após um abandono por problemas mecânicos na Espanha e três
quedas consecutivas nos últimos
Grande Prêmios, o piloto foi testado positivo para COVID-19 e
não poderá participar do GP de
Aragon neste final de semana,
colocando em dúvida sua participação no próximo GP, dia 25
deste mês. A fábrica dos três diapasões já havia perdido seis engenheiros, incluindo o gerente
do projeto no final de semana em
Le Mans pelo mesmo motivo.
Num comunicado oficial, Rossi
disse estar bastante triste e zangado porque, apesar de ter testado negativo dois dias após a prova
francesa e seguido o protocolo de
isolamento, acabou se contaminando. “Já tinha me isolado desde que
voltei da França, mas de qualquer
forma é assim e não posso fazer
nada para mudar a situação. Agora
vou seguir os conselhos médicos e
espero ficar curado o mais rápido
possível” O piloto ainda teve uma
pitada de bom humor. “Tive sorte de
testar positivo em casa, imagine se
eu tivesse que ficar de quarentena em
Aragon, eu me jogaria da varanda”,
brincou. A equipe ainda não decidiu
se o piloto será substituído no final

Aos 24 anos e com a carreira em ascensão, o jovem brasileiro Eric Granado fará sua
estreia no próximo final de semana no Mundial de Superbike, principal campeonato internacional de motos de fábrica –
e portanto uma importante vitrine esportiva para a indústria.
Convidado pela Honda do Brasil para disputar a última etapa
do torneio, no Estoril, em Portugal, em poucos dias Eric se
viu às voltas com muitas novidades e um grande desafio.
A própria Honda está em
sua temp orada de retorno ao
campeonato após 18 anos de ausência, contanto a equipe oficial
HRC e a satélite MIE Racing
Honda Team. Granado irá pilotar a nova moto Honda CBR
1000 RR-R SP preparada pela
MIE Racing. O brasileiro competirá na categoria WorldSBK, a
principal do campeonato. Abaixo, Eric analisa o que tem pela
frente neste final de semana.
O que você espera fazer
nessa corrida de estreia?
Eu não vou entrar na pista
pensando em resultado. Eu vou
subir na moto e entregar o melhor que puder. Essa que vai ser
minha perspectiva no final de
semana. A única vantagem que
tenho inicialmente é conhecer a
pista. Conquistei no Estoril duas
vitórias quando fui campeão europeu de Moto2 em 2017. O traçado foi recapeado, então deve
estar melhor do que quando eu
competi lá – deve estar mais rápido. De resto, tenho muitas variáveis novas. Desde a equipe, a
moto, os rivais na pista, meu
companheiro de equipe, tudo
será um aprendizado. Espero
mesmo aprender muito.
OMundialdeSuperbikeéuma
alternativa para sua carreira?
Eu acredito que a Superbike
nunca esteve em um nível tão
alto. Temos grandes pilotos,
equipes de fábrica muito preparadas e motos de grande potência e tecnologia. É um pacote
muito interessante e é impossível, como piloto profissional,
não sonhar em estar lá definitivamente. Claro, minha meta sempre foi a MotoGP. Mas tudo tem
seu tempo. Dito isso, quero muito agradecer à Honda do Brasil
por esta oportunidade. Eu vejo
isso como um fruto especial do
nosso relacionamento, já que
deste 2017 conquistamos títulos
na Superbike Brasil juntos. Estou muito grato por essa história que estamos construindo.
Falando em Superbike
Brasil, correr nesse campeonato vai ajudar a se adaptar
no Mundial de Superbike?
Existem diferenças técnicas entre as motos dos dois
campeonatos. A que usamos no
Brasil é potente e veloz, mas a
do Mundial tem um pacote de
freio, chassi, eletrônica e motor diferentes. Na eletrônica,
coisas como anti-wheeling,
controle de tração e outros dispositivos vão exigir um aprendizado, pois durante a corrida eles

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

podem ser decisivos, dependendo da condição da pista, com ou
sem chuva etc. Então, o meu
principal foco será entender
como isso tudo funciona na
moto e como ajustar em cada
condição de aderência, temperatura e desgaste dos pneus.
Fisicamente, é uma categoria exigente?
Sempre que você tem pilotos de alto nível, a corrida te
leva a um limite físico ou psicológico. E a Superbike tem
um grupo muito forte, além de
as motos serem potentes e rápidas. Motovelocidade já é
normalmente é um esporte
muito físico. Mas eu tenho
uma rotina de preparação muito completa. Treino não apenas
de moto, mas também de bike
e faço uma preparação específica bastante intensa. Acho que
isso não será problema e por
isso vou poder me concentrar
em trabalhar com a equipe para
chegar a um bom acerto da
moto para o classificatório e a
corrida. Se conseguir isso, farei uma boa estreia.
O que essa estreia representa para você?
Se eu te disser que não estava preparado, estaria mentindo. Me preparei a vida toda
para correr em categorias desse nível. De outro lado, se disser que estava preparado, também não será 100% verdade,
por que essas coisas são sempre um desafio grande. E foi
algo que a Honda do Brasil resolveu me proporcionar. E eu
topei na hora. O certo é que eu
chego em um grande momento, o campeonato nunca esteve tão competitivo. O nível é
altíssimo. E é isso o que realmente me motiva.
Você estará em uma equipe satélite, a MIE Racing. O
que espera encontrar na pista?
Eu sei que é um time muito
profissional e está contribuindo
para que esse retorno da Honda
seja bem sucedido. Meu companheiro de equipe, Takumi
Takahashi, é muito rápido e tem
uma boa experiência. Acho que
vão me ajudar muito nessa estreia.
A Honda voltou ao Mundial de Superbike depois de
18 anos de ausência. Como
você vê esse retorno?
Eu sou piloto Honda no Brasil. A marca tem uma imagem
de seriedade, incluindo nos
carros, mas é interessante
quando você está dentro do
time e vê as coisas acontecerem de perto, como é o meu
caso no Brasil. Eu acredito que
em breve veremos esse time
fazer grandes coisas no Mundial. É uma questão de tempo.
Corridas – No sábado, os
pilotos entram na pista para o
classificatório e a disputa da
primeira corrida do final de semana. O domingo verá outro
classificatório, no formato de
corrida, e a disputa da prova que
encerra o final de semana e
também a temporada 2020 do
Mundial.
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Volkswagen revela o SUV Taos
A Volkswagen revelou o Taos, o novo
SUV da marca, segmento que mais cresce
na região América do Sul. Ele se caracteriza
principalmente pelo design, tecnologia e segurança e será lançado na América Latina a
partir do segundo trimestre de 2021.
O design do Taos é, sem dúvida, um de
seus pontos de destaque do modelo. O Taos
possui uma silhueta típica SUV, que transmite uma imagem sólida e robusta, além de garantir espaço interno aos seus ocupantes. Nas
laterais destacam-se as caixas de roda “quadradas” com os cantos arredondados e parachoques “musculosos”, que realçam e aumentam a sensação de força do modelo. Ao mesmo tempo, a precisão e o comprimento das
suas linhas lhe conferem um aspecto elegante e nos permite perceber o tamanho do modelo, tornando-o um veículo ideal para a família.
O Taos também se destaca por sua
frente elevada que, juntamente às fortes
linhas angulares no para-choque, conferem
a ele um design dinâmico e ágil. Como principal novidade, ele estreia a nova assinatura noturna da marca, que conecta os faróis
com uma linha de luz de LED que percorre
a grade de um lado ao outro. Este elemento ressalta a sofisticação, modernidade e
tecnologia que caracterizam o novo SUV.
Esta nova identidade de LED também pode
ser encontrada nas lanternas traseiras do
veículo. Desta forma, o novo Taos conta
com um design único dentro da marca e do
mercado.
No interior, a equipe de design da marca

se inspirou em 3 conceitos-chave: premium,
único e sofisticado. Como pode-se observar,
estas referências também se encontram no
habitáculo interior junto à nova imagem de
marca, presente no design do volante. A disposição horizontal transmite a sensação de
espaço e coloca à vista do motorista a ‘ilha
digital’, composta pelo Active Info Display e
o novo sistema de infotainment VW Play.
Os materiais ‘soft touch’ e as inserções
em couro no painel complementam a premissa de sofisticação que, somados às luzes de
ambiente com possibilidade de programação
de 10 cores, criam uma atmosfera única no
segmento de SUVs médios.
A tecnologia é outro pilar da identidade
do Taos. Ele conta com o renomado motor
250 TSI de máxima eficiência que, combinado à sua plataforma, entrega uma performance superior e um menor consumo de combustível. O motor 1.4 TSI é produzido na fábrica de São Carlos, no interior do Estado de
São Paulo.
Outro grande marco tecnológico é o VW
Play, a fantástica central multimídia desenvolvida na região, com uma tela de 10,1 polegadas, 100% touch e que entrega ao cliente
o mais alto nível de informação, entretenimento e conectividade. O VW Play também
oferece a possibilidade de baixar aplicativos
na VW Play Apps, além de configurar o perfil, vincular o celular por meio de Wireless
App Connect e ainda programar o serviço de
manutenção do carro.
Essa última tecnologia do Taos se completa com o Active Info Display, o painel di-

gital de 10,25 polegadas que oferece a possibilidade de personalizar as informações que
são mostradas, de acordo com o gosto do
motorista.
Além disso, o Taos possui um carregador de celular sem fio, que possibilita ao cliente carregar o celular sem a necessidade
de usar um cabo. Isto proporciona um espaço interno mais livre e melhora a experiência
do cliente.
Segurança

O Taos também é equipado com assistentes de condução de última geração, que
oferecem o máximo de segurança aos ocupantes do veículo.
Um exemplo disso é o sistema de Controle adaptativo de cruzeiro (ACC) com stop
& go, o qual permite que o Taos seja conduzido com segurança, mantendo uma velocidade pré-selecionada e conservando a distância do veículo à frente de forma autônoma. Se este veículo parar por completo e ar-

rancar novamente dentro de 3 segundos, o
Taos realizará o mesmo movimento.
Outro elemento de segurança diferenciado dentro do segmento é o sistema de Frenagem autônoma de emergência (AEB) com
detector de pedestres. A partir de um radar
frontal que está sempre ativo, ele identifica o
risco de colisão ou atropelamento e alerta o
motorista sobre esta possibilidade. Caso o
motorista não reaja, o veículo freia automaticamente de forma autônoma, evitando ou
reduzindo um acidente.
O Taos vem ainda com Detector de ponto cego, que detecta objetos no ponto cego
do motorista e o avisa quando um veículo se
aproxima por trás, mantendo a segurança em
uma tentativa de mudança de faixa. Este último elemento é complementado pelo Detector de tráfego traseiro, estrategicamente projetado para evitar colisões em estacionamentos. Este sistema identifica os veículos que
se aproximam por trás, alertando o motorista
e freando automaticamente em caso de risco.
O novo Tao s também conta com a mais
recente tecnologia de iluminação da marca, chamada IQ. Light. Ela permite que os
faróis de LED tenham um alcance maior e
mais amplo nas laterais. Também inclui assistentes inteligentes para a direção, como
o “Dynamic light assist”, que ajusta o facho dos faróis para evitar ofuscamento de
outros motoristas. Por último, a “Luz de
conversão dinâmica” acende de acordo
com o ângulo de direção que o motorista
aplica ao volante.

Importados

MINI lança o novo Countryman no Brasil

A MINI lança oficialmente no Brasil a
nova geração da família Countryman, o maior e mais versátil dos integrantes da marca
britânica. O MINI Countryman é referência
no segmento premium por sua versatilidade,
sofisticação, tecnologia e conforto típicos de
um utilitário esportivo premium. O novo MINI
Countryman 2021 chegará ainda este mês em
toda a rede autorizada da marca em quatro
versões distintas: duas versões eletrificadas,
os híbridos plug-in MINI Cooper S E Countryman ALL4 Exclusive (R$ 234.990) e MINI
Cooper S E Countryman ALL4 TOP (R$
264.990); e outras duas versões com motores a combustão, MINI Cooper Countryman
(R$ 199.990) e MINI John Cooper Works
Countryman ALL4 (R$ 299.990).
O novo MINI Countryman combina a
atitude distinta do MINI com o carisma dinâmico de um SAV. Os para-choques (dianteiro e traseiro) foram redesenhados e combinados com a nova grade dianteira, novo conjunto de faróis dianteiros e lanternas traseiras em LED com desenho que remete à bandeira do Reino Unido. Outro destaque é o
espaço: são 4,29 metros de comprimento e
2,67 entre eixos; uma combinação que entre-

ga generoso espaço interno aos ocupantes,
além de uma excelente capacidade de transporte de bagagem, com um porta-malas de
450L de capacidade volumétrica nas versões
com propulsor a combustão – nas versões
plug-in híbridas o porta-malas a capacidade
é de 405L.
O para-choque traseiro redesenhando
também contribui para o visual particularmente poderoso e contemporâneo do novo MINI
Countryman. As lanternas traseiras verticais
com moldura cromada proporcionam uma
acentuação exclusiva e inconfundível que
evoca as origens da marca britânica. Todas
as funções de iluminação agora apresentam
tecnologia LED de alta qualidade, enquanto
a estrutura gráfica segue o padrão Union
Jack. Com as suas linhas marcantes, o motivo da bandeira confere uma forma distinta
de identificação - tanto durante o dia como à
noite.
No interior, destaque para o tripé tecnologia, conforto e design, com ênfase no novo
design da central multimídia com tela de 8,8
polegadas que possui elegantes botões sensíveis ao toque em preto piano de alto brilho;
novo painel de instrumentos digital de 5 pole-

gadas; e novas opções de revestimento e acabamento. Toda a nova gama possui embarcado o pacote MINI Connected.
Interativo e intuitivo, o novo MINI Connected vem equipado com o sistema de Concierge, assistente pessoal que auxilia o motorista no planejamento da agenda, realizando
reservas em restaurantes e hotéis até encontrando pontos de interesse. O app oferece
ainda serviços remotos como travamento e
destravamento das portas, status e posição
do veículo, e acionamento de faróis e alarme
para facilitar a localização. Outro recurso é
o Apple CarPlay, que permite ao usuário desfrutar das funcionalidades do iPhone de maneira inteligente e segura.
Destaque também para o sistema de
Navegação Inteligente, que fornece uma experiência de navegação otimizada, com mecanismos de busca online Send2Car e busca
online integrada ao veículo, além de ativação
automática do APP, permitindo a navegação
de dentro ou de fora do MINI. Mais um diferencial é o Assistente de Mobilidade, que facilita as atividades do dia a dia, registrando
os destinos frequentes e realizando uma integração com o calendário pessoal do motorista, de modo a emitir notificações por meio do
iPhone ou Apple Watch.
Foco na eletrificação
As novas versões plug-in híbridas da família Countryman (MINI Cooper S E Countryman ALL4 nas configurações Exclusive e
TOP) reúnem o melhor de dois mundos. Por
intermédio da bateria de alta tensão, permitem ao condutor uma autonomia de até 57
quilômetros no modo de condução totalmente elétrico, sem emissões. Além disso, em situações em que é necessária maior potência,
o motor elétrico suporta o motor de combustão interna com sua função de reforço. Amais
recente tecnologia eDrive disponível para
modelos híbridos plug-in do BMW Group também inclui uma bateria de íon-lítio de alta tensão com um conteúdo de energia bruta de
9,6 kWh.
MINI Cooper S E Countryman ALL4
Exclusive (R$ 234.990)
O modelo híbrido plug-in vem equipado com um propulsor TwinPowerTurbo com

três cilindros e 1.5L de 1.499 cilindradas
que opera em conjunto com um motor elétrico que contribui para que o sistema entregue 224 cavalos e gere um torque de
386 Nm até 4.300 rpm. A transmissão é
automática Steptronic de seis marchas. O
sistema de tração nas quatro rodas ALL4
oferece um aumento notável em termos de
tração, estabilidade de direção e agilidade.
Com seu controle eletrônico rápido e preciso, o sistema garante a distribuição de
potência de acordo com a necessidade entre as rodas dianteiras e traseiras em todas
as superfícies da estrada e condições climáticas.
Esta versão vem equipada com rodas de
18" Pair Spoke, abertura e fechamento automático de porta-malas, câmera de ré, teto
solar panorâmico, modos de condução MINI
(Sport e Mide Green) e pacote de iluminação
nas maçanetas, luzes de ambiência e projeção do logo MINI da porta do condutor no
solo. Além de itens existentes em toda a nova
gama, tais como rack de teto, volante esportivo em couro com botões multifunções, apoio
para braços dianteiro, assentos dianteiros esportivos com ajustes elétricos e revestimento
em leatherette, sensor traseiro, controle de
cruzeiro com função freio, faróis FullLed direcionais, tela touch de 8,8", painel digital,
serviço de conectividade com ligação inteligente de emergência e sistema de navegação MINI.
MINI Cooper S E Countryman ALL4
Top (R$ 264.990)
O segundo exemplar plug-in híbrido da
nova geração vem equipado com as mesmas motorização, transmissão e sistema de
tração ALL4 da versão PHEV Exclusive.
Entre os itens de série, destaque para itens
adicionais como rodas de 19" Turnstile Spoke,
revestimentos em couro, sistema de alto-falantes hi-fi assinado pela Harman Kardon,
MINI Head-Up Display, volante esportivo
em couro Walknappa, retrovisor interno eletrocrômico e acabamento interno MINI Piano Black iluminado, além de todo o pacote
de acessórios disponível na versão Exclusive.
MINI Cooper Countryman (R$

199.990)
O novo MINI Cooper Countryman é impulsionado por um propulsor TwinPowerTurbo com três cilindros e 1.5L de 1.499 cilindradas, capaz de gerar 136 cavalos de potência e 220 Nm de torque entre 1.400 e 4.300
rotações por minuto e dispõe de um sistema
de transmissão automática Steptronic de sete
velocidades com dupla embreagem. Esta versão vem equipada com rodas Imprint Spoke
de 17", rack de teto, volante esportivo em
couro com botões multifunções, apoio para
braços dianteiro, assentos dianteiros esportivos com ajustes elétricos e revestimento em
leatherette, sensor traseiro, controle de cruzeiro com função freio, faróis FullLed direcionais, tela touch de 8,8", painel digital, serviço de conectividade com ligação inteligente
de emergência e sistema de navegação MINI.
MINI John Cooper Works Countryman ALL4 (R$ 299.990)
O modelo MINI John Cooper Works
Countryman ALL4, por sua vez, abriga sob
o capô uma versão de 4 cilindros e 2.0L
do TwinPowerTurbo, com torque de 450
Nm entre 1.750 e 4.500 rotações e 306
cavalos de potência – o mais potente da
família e do segmento. O veículo chega
com transmissão automática Steptronic
esportiva de oito marchas com Sistema
LaunchControl.
Entre os itens de série, destaque para as
rodas John Cooper Works Circuit Spoke 2Tons, assentos esportivos com revestimento
Dinamica Carbon Black, suspensão adaptativa, transmissão automática esportiva,
volante esportivo John Cooper Works, spoiler traseiro e espelhos retrovisores exteriores com função de estacionamento, rebatimento elétrico e função de memória, além
de revestimentos em couro, sistema de altofalantes hi-fi assinado pela Harman Kardon, MINI Head-Up Display, abertura e
fechamento automático de porta-malas,
câmera de ré, teto solar panorâmico, modos de condução MINI (Sport e Mide Green) e pacote de iluminação nas maçanetas,
luzes de ambiência e projeção do logo MINI
da porta do condutor no solo e todo o pacote
de itens disponíveis na gama.

veis em até 5 níveis, para personalizar a moto
de acordo com a maneira de pilotar e ao tamanho de suas mãos. Compacta, a dianteira
da moto passa a impressão de força, de predador com ombros largos e em posição de
ataque graças ao desenho do farol e luz de
posição em LED, combinados com a proteção que cobre o painel acima do farol.
Balança estilo asa de gaivota e amortecedor ajustável com curso de 130mm na traseira, na dianteira garfo telescópico com
125mm de curso. Precisão e leveza nas mudanças de direção e manejo nas curvas, com
adoção dos pneus Dunlop Sportmax Roadsport 2, sendo 120 x 70 x 17 na dianteira e 160

x 60 x 17 na traseira. Em conjunto com a
estabilidade e precisão da suspensão, que tornam a Z650 suave para a cidade e firme para
a estrada, transmitindo segurança na pilotagem sem abrir mão do conforto. Tanque, chassi, guidão e assento são uma extensão do piloto, integrando-o a motocicleta, proporcionando o triângulo perfeito: piloto/moto/estrada.
A Kawasaki Z650 2021 está disponível
em duas cores e preços:
Metallic Spark Black / Metallic Flat Spark Black - R$37.490 + frete
Candy Lime Green / Metallic Spark Black - R$37.990 + frete

Motos

Lançada a Kawasaki Z650

A versão 2021 da naked de médio porte
da Kawasaki desembarca no mercado nacional ainda mais confortável e refinada. Atendendo a uma ampla gama de consumidores, a
Z650 se torna não só uma extensão da expressão de quem a pilota, mas também de seu
corpo. Traz ainda um design agressivo graças
às mudanças no estilo Sugomi, farol e lanterna
traseira em LED, motor potente, econômico e
com baixa emissão de poluentes, e ainda, novos pneus para uma pilotagem mais leve e
esportiva. Traz ainda o novo painel TFT que
se conecta através do smartphone.
Acabamento refinado, linhas minimalistas e detalhes que atraem olhares pela beleza tanto quanto pela funcionalidade, chassi
exposto e visual musculoso que revela sua
verdadeira força interior. Começando pelos
assentos, que contam com novo estofamento, mais espesso e confortável, e as carenagens laterais que acompanham toda traseira
e oferecem mais suporte para o garupa, com
maior área de apoio para a lombar do piloto.
São apenas 790mm de altura até o solo e ligeiro estreitamento na junção do tanque com
o assento, que proporciona o encaixe perfeito das pernas.
Compacta para driblar o trânsito no uso
urbano, ligeira e leve para a diversão nas es-

tradas no fim de semana. As trocas de marchas são suaves graças à embreagem assistida e deslizante.
O motor de dois cilindros paralelos é vigoroso, excitante e entrega desempenho desde
as baixas e médias rotações. Com 650 cc, produz 68 cv a 8000 rpm e entrega torque de
6.7kgf.m a 6500 rpm. Otimizado para o uso
diário, o propulsor empolga desde os giros mais
baixos entregando torque e potência que, combinados com a leveza do chassi, tornam a pilotagem muito mais prazerosa.
O duplo controle de válvulas do acelerador
oferece aceleração linear e suaviza as respostas do punho direito, além disso, contribui com a
eficiência do consumo, mostrada através do indicador ECO no painel. Com seu conjunto de
exaustão (escape + catalisador) atende a Euro4
e os limites de emissão de poluentes e seu baixo centro de massas incrementa a sensação de
leveza na pilotagem.
A posição de pilotagem da Z650 é confortável, com braços relaxados e controle ao
alcance das mãos. O guidão proporciona ergonomia e uma postura equilibrada de pilotagem para muitos quilômetros sem cansar.
Considerado o melhor painel de instrumentos do mercado, tanto pela disposição
centralizado sobre a mesa, quanto pelas in-

formações e pela luminosidade, possui tela
TFT com conexão via Bluetooth. A tela de
4,3" (10,9cm), medida diagonal padrão, como
nas TV’s e smartphones, permite aos usuários escolher entre duas cores de fundo, branca e preta, além de quatro níveis de luminosidade. Vem com informações como velocímetro e conta giros digitais, indicador de marcha, shift light (a barra de rpm muda de cor
até ficar toda laranja e, ao atingir as rotações
indicadas pelo usuário, começa a piscar indicando o momento da troca de marcha), nível
de combustível, hodômetros total e 2 parciais, consumo de combustível instantâneo e
previsão de autonomia, velocidade média,
tempo total desde o último reinicio, relógio, temperatura do líquido de arrefecimento, voltagem da bateria, lembrete da
agenda de manutenção, de troca de óleo,
notificação de e-mail e chamadas do smartphone e indicador de modo ECO. O smartphone pode se conectar com a Z650 através do Rideology The App. O histórico da
moto e os arquivos de dados de pilotagem
podem ser acessados.
Os freios com ABS vem com disco duplo de 300mm na dianteira e disco simples de
220mm na traseira. Segurança aprimorada
com manetes de freio e embreagem ajustá-

