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Prefeitura de São Paulo autoriza volta
do ensino médio às aulas

Dólar se afasta de mínimas com foco
em negociações nos EUA
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Confiança do comércio volta ao
patamar de otimismo após 6 meses

Recadastramento de
aposentados está suspenso

até 30 de novembro

www.jornalodiasp.com.br

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

29º C

15º C

Sexta: Sol com
aumento de nu-
vens ao longo do
dia. À noite ocor-
rem pancadas de
chuva.

Previsão do Tempo
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,59
Venda:       5,59

Turismo
Compra:   5,37
Venda:       5,74

Compra:   6,61
Venda:       6,61

UE pede
reforma da

OMS e novas
abordagens

para
pandemias
A União Europeia quer que

a Organização Mundial da Saú-
de (OMS) seja mais transparen-
te a respeito da maneira como
os países relatam crises de
saúde emergentes, diz o esbo-
ço de uma proposta de refor-
ma da agência das Nações Uni-
das, na esteira das críticas à
reação inicial da China à pan-
demia da covid-19.

O esboço, elaborado pelo
governo alemão depois de con-
versas com outros países-
membros, é o mais recente a
delinear os planos de meses da
UE para tratar das deficiências
da OMS no tocante a financia-
mento, governança e poderes
legais.  Página 3

Pais de
crianças

separadas na
fronteira

EUA-México
não são

encontrados
Advogados e organizações

sem fins lucrativos que buscam
reunir famílias de imigrantes
que foram separadas na fron-
teira dos Estados Unidos
(EUA) com o México pelo
governo do presidente Donald
Trump, não conseguiram loca-
lizar os pais de 545 crianças até
o momento. Uma juíza fede-
ral norte-americana determi-
nou que milhares de famílias
que foram separadas na fron-
teira em 2017 e 2018 sejam
reunidas, após um processo de
2018 movido pela organização
American Civil Liberties Uni-
on (ACLU).  Página 3

Esporte

O desempenho de um pilo-
to no automobilismo é basea-
do em números: somando se
poles, vitórias, e melhores
voltas, para se buscar o re-
trospecto de um piloto. E, é
baseado nesse retrospecto,
que Sérgio Jimenez, em dupla
com Rodrigo Mello, disputa
nesse sábado (24), a segunda
etapa da Porsche GT3 Cup

Porsche Endurance Series:
Jimenez aposta em

retrospecto de vitórias no
300 Km de Goiânia

Endurance Series, na prova
de 300 Km, que acontece no
Autódromo Internacional
Ayrton Senna, em Goiânia.

O paulista, campeão do
Jaguar I-PACE eTROPHY
2019, é dono de duas vi-
tórias na prova de longa
duração, conquistando o
topo do pódio em 2017 e
2018.                      Página 8

Depois de abrir o Campeo-
nato Brasileiro de Rali de Ve-
locidade 2020 com o Rally de
Pomerode, o Estado de Santa
Catarina recebe neste fim de
semana (24 e 25/10) a quarta e
quinta etapas do certame naci-
onal com o Rally Rio Negri-
nho. E quem vai para o planalto
norte catarinense com entusi-
asmo e boas lembranças é a
dupla mineira/catarinense for-
mada pelo piloto de Alfenas
Victor Corrêa e o navegador de
Itajaí Maicol de Souza, da equi-
pe Unifenas/RT One Rally, pois
foi nesta prova em que eles
conquistaram antecipadamente o título de campeões brasileiros
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O Kartódromo Granja Viana
volta a receber a quinta etapa da
Copa São Paulo de Kart neste fi-
nal de semana, em Cotia, na
Grande São Paulo. Com pilotos
de nove categorias acelerando
por vitórias, a competição entra
em sua reta final, já que restam
apenas três etapas. O torneio se-
guirá com protocolos rígidos de
segurança e sem a presença de
público nas arquibancadas.

Todas as corridas serão rea-
lizadas no sábado (24) e as cate-
gorias estarão divididas em dois
grupos.    Página 8

Copa SP de Kart entra em
reta final da temporada

com 5ª etapa neste sábado
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Melo e Kubot
avançam para as
quartas de final

Com mais uma boa atuação,
impondo seu ritmo desde o iní-
cio do jogo, Marcelo Melo e
Lukasz Kubot confirmaram seu
favoritismo e estrearam com vi-
tória no ATP 250 de Colônia. Na
quinta-feira (22), os cabeças de
chave número 1 derrotaram o is-

raelense Jonathan Erlich e o
monegasco Hugo Nys por 2
sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2,
em 1h08min, e avançaram para
as quartas de final na Alemanha.

Nesta sexta-feira (23),
Melo e Kubot já voltam à qua-
dra. Página 8

Rally de Velocidade volta
para Santa Catarina neste

fim de semana

F
ot

o/
M

ar
ce

ll
o 

C
as

al
 J

R
-A

B
r

A exigência da prova de vida
anual de servidores aposentados,
pensionistas e anistiados políti-
cos civis está suspensa até o dia
30 de novembro de 2020. O Mi-
nistério da Economia publicou na

quinta-feira (22) a Instrução
Normativa nº 103, que estabele-
ce o novo período.

Anteriormente, o recadastra-
mento estava suspenso até o fim
deste mês. Segundo o Painel Es-

tatístico de Pessoal, estão nessa
situação em torno de 700 mil
pessoas. A prova de vida anual
obrigatória deixou de ser exigi-
da desde o dia 18 de março de
2020.     Página 4

O Índice de Confiança do
Empresário do Comércio
(Icec), medido pela Confede-
ração Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
(CNC), cresceu 10,5% em ou-
tubro e alcançou 103,1 pontos,
voltando ao patamar de otimis-
mo (acima de 100 pontos) após
seis meses. No comparativo
anual, no entanto, houve que-
da de 15,1%. Segundo a CNC,

a quarta alta mensal consecu-
tiva ajudou o indicador a recu-
perar um total de 36,5 pontos
desde junho, quando registrou
a pior pontuação da série.

O presidente da CNC, José
Roberto Tadros, destacou a
percepção cada vez mais oti-
mista dos comerciantes, prin-
cipalmente com a proximidade
das festas de fim de ano.

Página 3

Receita abre consulta
ao lote residual de restituição

do IRPF
A Receita Federal abre nesta

sexta-feira (23), às 10 horas, a
consulta ao lote residual de res-
tituição do Imposto de Renda da
Pessoa Física (IRPF). O crédito
bancário para 273.545 contribu-
intes será realizado no dia 30 de
outubro, totalizando R$ 560 mi-
lhões.

Desse total, R$
211.773.065,86 são destinados
aos contribuintes com priorida-

de legal: 5.110 idosos acima de
80 anos, 38.301 entre 60 e 79
anos, 4.636 contribuintes com
alguma deficiência física ou men-
tal ou doença grave e 21.244 con-
tribuintes cuja maior fonte de
renda seja o magistério.

Foram contemplados ainda
204.254 contribuintes não prio-
ritários que entregaram a decla-
ração até o dia 5 de outubro de
2020.     Página 4

Ipea revisa para cima
projeção do PIB do

agronegócio
O Instituto de Pesquisa Eco-

nômica Aplicada (Ipea) revisou a
projeção da taxa de crescimento
do produto interno bruto (PIB)
do setor agropecuário de 1,6%
para 1,9% em 2020. O percen-
tual anterior tinha sido divulga-
do pelo Ipea, no dia 1º de outu-
bro, na Visão Geral da Carta de
Conjuntura número 48.

De acordo com o Ipea, a re-
visão foi feita com base nas no-
vas estimativas do Levantamen-
to Sistemático da Produção
Agrícola (LSPA), do Instituto
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE),para a produ-
ção agrícola em 2020, que fo-
ram divulgadas neste mês.

Página 3
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BC aprova 762 instituições
para ofertar o Pix a partir de

novembro

em 2018.    Página 8
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Prefeitura de São Paulo autoriza
volta do ensino médio às aulas

Lembre sempre de lavar as mãos

cesar@cesarneto.com 

A prefeitura de São Paulo
anunciou na quinta-feira (22) que
as turmas de ensino médio reto-
marão as aulas presenciais a par-
tir do dia 3 de novembro. Para
estudantes do ensino infantil e
do fundamental, serão mantidas
apenas atividades extracurricula-
res.

Segundo o prefeito Bruno
Covas, os alunos do ensino mé-
dio serão submetidos a uma pro-
va, que terá por objetivo aferir o
que assimilaram de conteúdo
durante o período de aulas re-
motas. “Vamos chamar para den-

tro da sala de aula apenas os pro-
fessores que já estão imuniza-
dos, de acordo com censo”,
acrescentou, em referência ao
levantamento feito pela gestão
municipal.

De acordo com o censo es-
colar, iniciado em 1° de outubro,
65.400 voluntários já foram tes-
tados para covid-19, sendo que
8.621 (13,2%) confirmaram o
diagnóstico. Desse total, 33%
eram crianças,com idade entre 9
e 13 anos, e 33% adolescentes,
com idade entre 14 e 19 anos. O
último terço é correspondente à

parcela de professores e profis-
sionais de apoio.

Na primeira etapa da sonda-
gem, foram aplicados testes a
pessoas do 3° e 9° anos do ensi-
no fundamental e das séries de
ensino médio. A segunda fase
terá início no dia 4 de novem-
bro e será ampliada aos demais
níveis de ensino, devendo abran-
ger 779.464 pessoas.

Sobre a definição do retor-
no, o secretário municipal de
Saúde, Edson Aparecido, disse
que a maioria dos estudantes já
tem descontinuado as medidas

Governo entrega segundo trem em
linha que liga capital à Cumbica

O Governador João Doria
entregou na quinta-feira (22) o
segundo trem da CPTM com es-
paço para bagagens, da série
2500, que circulará na Linha 13-
Jade, que liga a capital ao Aero-
porto Internacional de Guaru-
lhos. A entrega ocorreu na esta-
ção Engenheiro Goulart e con-
tou com a participação do Se-
cretário de Transportes Metro-
politanos, Alexandre Baldy, e do
Presidente da CPTM, Pedro
Moro.

“Esse novo trem traz alguns
benefícios adicionais, amplos
bagageiros para colocação de
malas pequenas e maiores, com
conforto, para os passageiros. E
sempre a acessibilidade facilita-
da, como já é norma e determi-
nação à CPTM, em todas as suas
linhas e em todos os seus trens”,

disse Doria.
“O novo trem tem um design

arrojado e um layout funcional.
Todo o equipamento tem ar-con-
dicionado, monitoramento por
câmeras na parte externa e na
parte interna, mapa digital das
estações para atendimento aos
passageiros e iluminação inter-
na em LED”, completou o Go-
vernador.

O primeiro trem foi dispo-
nibilizado pela Companhia em 3
de fevereiro deste ano. Outras
seis composições, que serão
entregues até dezembro, estão
em testes e começarão a circu-
lar após a realização de todos os
protocolos de segurança e ope-
ração. O investimento nos oitos
trens é de R$ 316,7 milhões e
está sendo realizado com apoio
do Banco Europeu de Investi-

mento (BEI). Atualmente, circu-
lam na Linha 13-Jade trens no-
vos com o mesmo padrão das
demais linhas da CPTM.

Fabricados pelo consórcio
Temoinsa-Sifang, na China, os
trens estão equipados com tec-
nologia de ponta e, a exemplo
das frotas das outras seis linhas
da CPTM, têm 170 metros de
comprimento e salão contínuo
de passageiros (passagem livre
entre os carros). Também dis-
põem de monitores digitais in-
ternos com informações sobre
a prestação de serviços e reco-
nhecimento eletrônico automá-
tico do maquinista por meio de
biometria.

Serviços da Linha 13-Jade
A linha possui três serviços

para atender a demanda de pas-

sageiros. No serviço regular, as
viagens são realizadas entre as
estações Engenheiro Goulart, na
Linha 12-Safira, e Aeroporto-
Guarulhos, com parada na Esta-
ção Guarulhos-Cecap, durante
todo o horário comercial.

O intervalo entre os trens é
de 20 minutos de segunda a sex-
ta-feira e aos sábados (das 4h às
9h e das 17h às 20h). Nos de-
mais horários de sábado e aos
domingos e feriados é de 30
minutos.

Neste momento, devido à
pandemia do coronavírus, os ser-
viços Connect, que leva passa-
geiros da Estação Brás à Esta-
ção Aeroporto-Guarulhos, com
paradas nas estações intermedi-
árias, e o Expresso Aeroporto,
com viagens diretas entre Luz e
Aeroporto, estão suspensos.

Cetesb apresenta Acordo Ambiental
São Paulo em evento internacional
Como parte das comemora-

ções do 75º aniversário da Or-
ganização das Nações Unidas
(ONU), a International Political
Science Association – IPSA, em
parceria com a Concordia Uni-
versity e em colaboração com a
Konrad Adenauer Foundation –
KAS e as filiais da Grande Mon-
treal e Quebec da Associação
das Nações Unidas no Canadá,
realizou na segunda-feira (19) o
evento “Conferência sobre os
Desafios e Perspectivas para o
Futuro do Multilateralismo”.

A diretora-presidente da
Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo (Cetesb), Patrícia
Iglecias, foi a representante do
Brasil convidada a participar da
conferência internacional. Divi-
dindo o espaço com especialis-
tas e acadêmicos estrangeiros no
painel sobre “Governança Ambi-
ental e Mudanças Climáticas”, a
gestora apresentou o Acordo
Ambiental São Paulo, lançado em
2019 pelo Governo do Estado,
com o objetivo de incentivar
empresas paulistas a assumir
compromissos voluntários de
redução de emissão de gases de

efeito estufa, com a finalidade de
conter o aquecimento do planeta
abaixo de 2ºC, confirmando o
compromisso à continuidade da
implementação do Acordo de Pa-
ris.

Protagonismo
O Acordo prevê o reconhe-

cimento dos signatários como
membros da comunidade de lí-
deres em mudanças climáticas,
além do apoio técnico governa-
mental. A ação incentivará a im-
plementação de novas tecnolo-
gias e soluções inovadoras, re-
alçando o protagonismo do Es-
tado na agenda climática.

Depois de uma breve apre-
sentação da Companhia Ambien-
tal e da missão como órgão de
fiscalização, de controle da po-
luição e de transferência de tec-
nologia, a dirigente anunciou
dados que comprovam a impor-
tância da Cetesb no cenário es-
tadual e nacional, no fomento de
uma política de crescimento
econômico sustentável.

Patrícia Iglecias lembrou
que, há cerca de um ano, o Acor-
do Ambiental São Paulo foi ce-
lebrado com 55 aderentes e que

hoje o número se ampliou para
130, e continua aumentando.
Segundo ela, apesar da pandemia
de COVID-19, a Cetesb não dei-
xou de se alinhar com outros
governos subnacionais, estados
e países, mantendo o diálogo e
atestando o empenho geral, com
uma visão do horizonte até
2030.

“Empresas do setor público
e privado, que são ou querem se
tornar líderes no combate às
mudanças climáticas, apoiam o
governo do Estado de São Paulo
no estabelecimento de ações e
políticas voltadas à proteção do
meio ambiente no território es-
tadual”, afirmou a dirigente.

Emissão de carbono
Patrícia Iglecias explicou

que, quando se estabelecem me-
tas de redução de emissões bus-
ca-se eficiência energética, com
menor utilização de recursos hí-
dricos e intensidade de emissão
de carbono, dentro de uma polí-
tica de responsabilidade socio-
ambiental.

Fundado pela Organização
das Nações Unidas para a Edu-
cação, Ciência e Cultura – Unes-

co, o IPSA é uma organização
acadêmica internacional, que
visa à promoção e ao avanço da
ciência política em todo o mun-
do.

Durante a conferência, além
do tema Governança Ambiental
e Mudanças Climáticas, os par-
ticipantes debateram sobre o
Desenvolvimento Internacional
e Crises Humanitárias; Comba-
te à Desigualdade e à Violência
de Gênero; o Sistema Internaci-
onal de Comércio Multilateral;
Crescimento Demográfico e
Migração Internacional; e o im-
pacto das tecnologias digitais na
governança global.

Participaram do mesmo pai-
nel, como palestrantes, Guy
Saint-Jacques, ex-negociador-
chefe e embaixador para Mudan-
ças Climáticas do Governo do
Canadá; Walter Arévalo-Rami-
rez, professor principal de Di-
reito Internacional Público da
Universidad del Rosario, Co-
lômbia e presidindo a mesa, Va-
lériane Thool, doutoranda em
Direito Internacional na Univer-
sidade de Québec à Montréal
(UQAM).

São Paulo registra 38,4 mil óbitos
e 1,07 milhão casos de coronavírus

Na quinta-feira (22) o Esta-
do de São Paulo registra 38.482
óbitos e 1.076.939 casos con-
firmados do novo coronavírus.
Entre o total de casos diagnos-
ticados de COVID-19, 965.420
pessoas estão recuperadas, sen-
do que 118.185 foram interna-
das e tiveram alta hospitalar.

As taxas de ocupação dos lei-
tos de UTI são de 40,2% na
Grande São Paulo e 40,1% no
Estado. O número de pacientes
internados é de 7.185, sendo
4.020 em enfermaria e 3.165 em
unidades de terapia intensiva,
conforme dados das 10h desta
quinta-feira.

Hoje, os 645 municípios têm
pelo menos uma pessoa infec-
tada, sendo 586 com um ou mais
óbitos. A relação de casos e óbi-
tos confirmados por cidade pode
ser consultada em:
www.saopaulo.sp.gov.br/corona-
virus.

Perfil da mortalidade
Entre as vítimas fatais estão

22.159 homens e 16.323 mulhe-
res. Os óbitos continuam con-
centrados em pacientes com 60
anos ou mais, totalizando 76,4%
das mortes.

Observando faixas etárias,
nota-se que a mortalidade é mai-
or entre 70 e 79 anos (9.876),
seguida pelas faixas de 60 a 69
anos (9.049) e 80 e 89 anos
(7.898). Entre as demais faixas
estão os: menores de 10 anos

(44), 10 a 19 anos (69), 20 a 29
anos (323), 30 a 39 anos
(1.093), 40 a 49 anos (2.527),
50 a 59 anos (5.018) e maiores
de 90 anos (2.585).

Os principais fatores de ris-
co associados à mortalidade são
cardiopatia (59,8% dos óbitos),
diabetes mellitus (43,3%), doen-
ças neurológicas (10,9%) e re-
nal (9,6%), pneumopatia (8,3%).
Outros fatores identificados são

obesidade (8,1%), imunodepres-
são (5,5%), asma (3%), doenças
hepáticas (2,1%) e hematológi-
ca (1,7%), Síndrome de Down
(0,5%), puerpério (0,1%) e ges-
tação (0,1%). Esses fatores de
risco foram identificados em
30.930 pessoas que faleceram
por COVID-19 (80,4%).

Perfil dos casos
Entre as pessoas que já tive-

ram confirmação para o novo
coronavírus estão 502.303 ho-
mens e 568.469 mulheres. Não
consta informação de sexo para
6.167 casos.

A faixa etária que mais con-
centra casos é a de 30 a 39 anos
(253.679), seguida pela faixa de
40 a 49 (222.085). As demais
são: menores de 10 anos
(27.075), 10 a 19 (51.511), 20
a 29 (181.876), 50 a 59
(161.654), 60 a 69 (98.123), 70
a 79 (49.929), 80 a 89 (23.601)
e maiores de 90 (6.797). Não
consta faixa etária para outros
609 casos.

de quarentena. “A faixa etária do
ensino médio, de 14 a 19 anos,
já é uma população que está cir-
culando na cidade”, argumentou.
“Por isso, não teria tanto impac-
to na transmissibilidade de no-
vos casos no município.”

De acordo com boletim epi-
demiológico dessa quarta-feira
(21), a capital paulista já soma
352.953 casos confirmados de
covid-19. Além disso, 13.358
pacientes infectados pelo novo
coronavírus morreram e
462.961 casos estão sob inves-
tigação. (Agencia Brasil)
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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

+
C Â M A R A   (SP)
Embora esteja prejudicado (no PSL), pelo fato de ser o

único vereador em São Paulo a defender o governo Bolsona-
ro, o vereador Rinaldi (ex-REPUBLICANOS) segue em cam-
panha, confiando em DEUS e nos relatos de cristãos pelo mun-
do no seu livro “Tudo que é do Céu eu Quero”

+
P R E F E I T U R A  (SP)
Deputado federal Russomanno (REPUBLICANOS ex-

PRB), candidato pela 3ª vez a prefeito de São Paulo, segue
chamando a candidatura - pela reeleição - de Bruno Covas
(PSDB) com apoio do governador (SP) Doria de “BrunoDo-
ria”. Aposta no desgaste da vacina chinesa (com Butantã)

+
A S S E M B L E I A  (SP)
O ex-vereador Conte Lopes (PP), que voltou pra mais um

mandato na maior Assembleia estadual do Brasil, comenta que
nunca viu tanta candidatura de policiais militares (como ele)
pras Câmaras de vereadores, inclusive a maior do Brasil (São
Paulo), na qual ele teve um mandato

+
G O V E R N O   (SP)
Doria (PSDB ‘liberal de centro’) tá se vendo obrigado a

comandar a maior cruzada de governadores (23 pelo Brasil)
pela obtenção e vacinação obrigatórias da vacina (contra Co-
vid 19). É a reação ao fato do Presidente Bolsonaro ter peita-
do o Ministro (Saúde) e dito que não vai comprar

+
C O N G R E S S O   (BR)
Do jeito que as coisas vão, o dinheiro (Real) na cueca de

um senador (DEM ex-PFL) por Roraima é ‘café pequeno’ em
relação ao ex-Presidente Collor; renunciante em 1992 pra não
ser Impedido (cassado ) e atual senador por Alagoas. O que
diz o seu primo Marco Aurélio (Supremo) ?

+
P R E S I D Ê N C I A   (BR)
Jair Bolsonaro (ex-PSL - sem partido e tentando fundar o

ALIANÇA PELO BRASIL) vive na pele uma situação tipo ‘nun-
ca antes’. Desde a campanha virtualizada, passando pela faca-
da quase mortal, até se tornar a maior zebra eleitoral da histó-
ria do Brasil, pode ir ao 2º turno 2022

+
P A R T I D O S
Complemento da nota de ontem : usar as eleições munici-

pais pra forçar candidatos do PT a pedirem anulação - no Su-
premo - das condenações do ex-Presidente Lula (ainda dono
do partido), além de burlar a lei eleitoral menospreza as can-
didaturas às prefeituras na propaganda (tv) ...

+
P O L Í T I C O S
... Complemento da nota de ontem : o DEM (ex-PFL) do

poderoso vereador - na Câmara de São Paulo - Milton Leite
deve ter seus primeiros suplentes com números muito próxi-
mos dos votos dos que conquistarem as últimas cadeiras da
bancada que será eleita nesta eleição 2020

+
H I S T Ó R I A S
A História da humanidade tá entrando - segundo as profe-

cias da literatura bíblica - numa fase em que logo virá uma
falsa paz mundial e só então - ninguém sabe quando - virá o
fim de todos os sistemas corruptos. O ‘papa’ e seus LGBTQI+
já vivem as Abominações da Terra ...



Confiança do comércio volta ao
patamar de otimismo após 6 meses
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Lembre sempre de lavar as mãos

UE pede reforma da
OMS e novas

abordagens para
pandemias

A União Europeia quer que a Organização Mundial da Saúde
(OMS) seja mais transparente a respeito da maneira como os
países relatam crises de saúde emergentes, diz o esboço de uma
proposta de reforma da agência das Nações Unidas, na esteira
das críticas à reação inicial da China à pandemia da covid-19.

O esboço, elaborado pelo governo alemão depois de conver-
sas com outros países-membros, é o mais recente a delinear os
planos de meses da UE para tratar das deficiências da OMS no
tocante a financiamento, governança e poderes legais.

O documento, de 19 de outubro, visto pela Reuters, exorta a
OMS a adotar medidas que aumentariam a “transparência sobre o
cumprimento nacional” das Regulações Internacionais de Saú-
de, que exigem que os países-membros compartilhem informa-
ções sobre emergências de saúde rapidamente.

Os Estados Unidos acusaram a OMS de ser próxima demais
da China na primeira fase da pandemia, quando Pequim teria de-
morado para compartilhar informações cruciais sobre o novo
coronavírus (covid-19), surgido na cidade de Wuhan.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que seu país se
desfiliará da agência e, em resultado, deixará de financiá-la.

A OMS refutou as alegações diversas vezes, mas não respon-
deu a pedidos de comentário sobre a proposta da UE.

Indagado sobre o documento nesta quinta-feira (22), o porta-
voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Liji-
an, disse que seu país quer “participar ativamente” da reforma da
OMS, que ele disse que não deveria atender aos interesses de
nenhum país em particular.

As reformas deveriam “remover melhor a interferência polí-
tica” dentro da OMS, aumentar seus recursos e sua capacidade
de lidar com crises de saúde pública globais e fortalecer o apoio
a países em desenvolvimento, disse ele em Pequim.

O governo alemão não quis comentar o conteúdo do docu-
mento, já que ainda se trata de um esboço.

A UE e seus Estados-membros são alguns dos maiores doa-
dores da OMS, e se tornariam de longe os maiores contribuintes
públicos se os EUA deixarem a agência.

Os preparativos para uma revisão da abordagem da pandemia
da covid-19 por parte da OMS e de governos estão em andamen-
to há meses, e a Alemanha vem exortando insistentemente os
países-membros a acelerar esse processo para que uma reforma
da entidade possa ser debatida seriamente. (Agencia Brasil)

Pais de crianças
separadas na

fronteira EUA-
México não são

encontrados
Advogados e organizações sem fins lucrativos que buscam

reunir famílias de imigrantes que foram separadas na fronteira
dos Estados Unidos (EUA) com o México pelo governo do pre-
sidente Donald Trump, não conseguiram localizar os pais de 545
crianças até o momento.

Uma juíza federal norte-americana determinou que milhares
de famílias que foram separadas na fronteira em 2017 e 2018
sejam reunidas, após um processo de 2018 movido pela organi-
zação American Civil Liberties Union (ACLU).

Um documento sobre o caso, apresentado esta semana no
âmbito de uma ação judicial, informou que alguns pais deporta-
dos sem seus filhos ainda não puderam ser localizados.

“Árduas buscas no terreno” por pais deportados para seus
países de origem - muitos na América Central - foram complica-
das pela pandemia de covid-19, afirma o documento.

O republicano Donald Trump  implementou, em maio de 2018,
uma polêmica política de “tolerância zero” para processar famí-
lias flagradas cruzando a fronteira ilegalmente e retirar seus fi-
lhos. Em meio a protestos internacionais, ele encerrou a políti-
ca poucos meses depois do anúncio.

O governo identificou mais de 4.200 crianças que podem ser
protegidas pela ordem de reunificação. (Agencia Brasil)

Opas: América Latina
não deve relaxar
enfrentamento à

pandemia
Os países latino-americanos não devem relaxar as medidas

destinadas a conter a propagação do novo coronavírus até que as
vacinas estejam disponíveis, disse na quarta-feira (21) o diretor
do Departamento de Doenças Transmissíveis da Organização Pan-
Americana da Saúde (Opas), Marcos Espinal.

Em videoconferência com outras autoridades para as Améri-
cas da Organização Mundial da Saúde (OMS), Espinal afirmou
que a América Latina não saiu da primeira onda da pandemia e
que manter as medidas de contenção é crucial para evitar mortes
desnecessárias.

Na mesma conferência, a diretora-geral da Opas, Carissa Eti-
enne, incentivou os países latino-americanos a participarem do
projeto global de acesso a vacinas, conhecido como Covax.
(Agencia Brasil)

O Índice de Confiança do
Empresário do Comércio (Icec),
medido pela Confederação Na-
cional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC), cres-
ceu 10,5% em outubro e alcan-
çou 103,1 pontos, voltando ao
patamar de otimismo (acima de
100 pontos) após seis meses.

No comparativo anual, no
entanto, houve queda de 15,1%.
Segundo a CNC, a quarta alta
mensal consecutiva ajudou o in-
dicador a recuperar um total de
36,5 pontos desde junho, quan-
do registrou a pior pontuação da
série.

O presidente da CNC, José
Roberto Tadros, destacou a per-
cepção cada vez mais otimista
dos comerciantes, principal-
mente com a proximidade das
festas de fim de ano. “Mesmo no
contexto de pandemia, as pers-
pectivas são de melhor desem-
penho do varejo no último tri-
mestre, que será favorecido
pelo aumento do faturamento
com datas como a Black Friday
e o Natal”, afirmou Tadros, em

nota.
Os principais subíndices do

Icec registraram crescimento,
com destaque para o referente à
satisfação dos comerciantes
com as condições atuais
(+27,9%), que chegou a 71,9
pontos – o terceiro avanço se-
guido do item, após cinco me-
ses de quedas intensas. O indi-
cador, contudo, ainda está 25,4%
atrás do nível verificado em ou-
tubro de 2019.

Em relação à economia, os
empresários do comércio se
mostraram 37,7% mais satisfei-
tos do que em setembro. A eco-
nomista da CNC responsável
pela pesquisa, Izis Ferreira, res-
saltou que esta foi a terceira alta
consecutiva do indicador, que
atingiu 57 pontos, após queda de
mais de 90 pontos desde o iní-
cio da pandemia (entre março e
julho).

“A percepção menos pessi-
mista quanto ao nível atual de
atividade econômica pode ser
explicada pelos resultados re-
centes dos indicadores de ativi-

dade, que vêm apresentando di-
namismo nos últimos meses,
como o Índice de Atividade Eco-
nômica do Banco Central (IBC-
Br), que cresceu pela quarta vez
seguida em agosto”, afirmou a
economista.

Segundo a pesquisa, o indi-
cador que avalia as expectativas
para o curto prazo – o único aci-
ma dos 100 pontos – avançou
pela quarta vez seguida (+4,9%),
alcançando 147,7 pontos e indi-
cando que os comerciantes es-
tão otimistas em relação à eco-
nomia (+6,3%) e ao desempe-
nho do comércio (+4,7%) e da
própria empresa (+3,8%).

Intenção de contratar
O índice que mede as inten-

ções de investimento acumulou
o terceiro aumento mensal con-
secutivo (+8,2%). O resultado
positivo do indicador, que atin-
giu 89,7 pontos, foi puxado pelo
aumento da intenção de contra-
tação de funcionários, que retor-
nou ao patamar positivo (acima
de 100 pontos), subindo a 117,1
pontos após crescimento men-

sal de 14,2%.
Izis Ferreira chamou a aten-

ção para o fato de que este é o
maior nível do item em cinco
meses. “A proporção de empre-
sários do varejo que afirmaram
ter pretensão de aumentar o qua-
dro de funcionários cresceu no-
vamente este mês, passando de
50,6%, em setembro, para 65%,
em outubro”, indicou.

De acordo com a economis-
ta da CNC, todos os componen-
tes da pesquisa parecem seguir
a chamada retomada em V ou U,
com exceção do indicador dos
estoques. O índice foi o único a
registrar queda mensal (-1%) em
outubro.

“Isso pode indicar que o co-
merciante enfrenta algumas di-
ficuldades conjunturais para a
renovação dos estoques, seja por
pressão de custos, com preços
em geral e câmbio, ou por algum
desequilíbrio de oferta e deman-
da, esta em função de mudanças
temporárias do comportamento
dos consumidores”, afirmou
Izis. (Agencia Brasil)

Pix poderá ser usado para
recolhimento do FGTS

O Banco Central (BC) anun-
ciou na quinta-feira (22) que o
Pix, novo sistema de pagamen-
to instantâneo, poderá ser usa-
do para o recolhimento de con-
tribuições ao Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço
(FGTS).

Na abertura da 11ª reunião
plenária do Fórum Pix, transmi-
tida pela internet, o diretor de
Organização do Sistema Finan-
ceiro e de Resolução do BC,
João Manoel Pinho de Mello,
informou que foi feito um acor-
do de cooperação técnica com

a Secretaria Especial de Previ-
dência e Trabalho para permitir
o recolhimento do FGTS. “Esse
acordo com a secretaria tem
como objetivo viabilizar o Pix
como uma opção para o reco-
lhimento de contribuições ao
FGTS e da contribuição social
a partir do lançamento do FGTS
Digital, previsto para janeiro de
2021”, disse o diretor.

O sistema FGTS Digital
será uma plataforma que vai
centralizar a arrecadação, apu-
ração, lançamento e cobrança.
Segundo o Ministério da Eco-

nomia, a expectativa é que a
nova plataforma permita o
acompanhamento virtual das
contribuições pelas empresas,
por meio do sistema digital de
informações trabalhistas e pre-
videnciárias em desenvolvi-
mento pelo governo federal.

Segundo o diretor, essa pos-
sibilidade traz competição ao
sistema financeiro, ao permitir
que qualquer instituição parti-
cipante do Pix possa efetivar o
pagamento do FGTS ou da con-
tribuição social, sem a neces-
sidade de estabelecimento de

convênios bilaterais.
De acordo com o chefe da

Divisão de Fiscalização do
FGTS da Subsecretaria da Ins-
peção do Trabalho, Audifax
Franca Filho, o pagamento pelo
Pix vai reduzir os custos para as
empresas, que em 2019, emiti-
ram 70 milhões de guias de re-
colhimento. “É certo, oportuno
e um dos alvos do nosso proje-
to de impacto na redução de
custo. Os custos estariam dire-
tamente associados, em princí-
pio, às tarifas de arrecadação”,
disse. (Agencia Brasil)

Ipea revisa para cima projeção do
PIB do agronegócio

O Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea) re-
visou a projeção da taxa de
crescimento do produto inter-
no bruto (PIB) do setor agro-
pecuário de 1,6% para 1,9%
em 2020. O percentual anteri-
or tinha sido divulgado pelo
Ipea, no dia 1º de outubro, na
Visão Geral da Carta de Con-
juntura número 48.

De acordo com o Ipea, a re-
visão foi feita com base nas no-
vas estimativas do Levantamen-
to Sistemático da Produção
Agrícola (LSPA), do Instituto
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE),para a produ-
ção agrícola em 2020, que fo-
ram divulgadas neste mês.
Além disso, um estudo do Gru-
po de Conjuntura da Diretoria
de Estudos e Políticas Macro-
econômicas do Ipea levou em
consideração projeções pró-
prias para a pecuária a partir
dos dados das Pesquisas Tri-
mestrais do Abate, Produção de
Ovos de Galinha e Leite.

A estimativa de maior cres-
cimento é resultado da melho-
ra nas previsões do IBGE, em
termos de valor adicionado,
para componentes importantes
da lavoura e de números mais
positivos também para a pecu-
ária, principalmente os que
aparecem em revisões de dados
de produção observados nos
últimos meses. Para o valor
adicionado da lavoura, o estu-
do prevê crescimento de 3,9%
e, para o da pecuária, queda de
1,5%. Há projeção também de
recuo de 6,4% para o compo-
nente “outros”, que tem rela-
ção com a indústria extrativa,
que este ano sofreu forte im-
pacto da pandemia, embora já
esteja se recuperando.

O economista e pesquisa-
dor do Ipea Fábio Servo, um
dos autores do estudo, disse
que, apesar dessa estimativa, o
percentual da pecuária já re-
presenta uma recuperação, por-
que a Carta de Economia Agrí-
cola do Ipea estimava em agos-

to uma queda maior (-2,8%).
“A queda de 1,5% [na pecu-

ária] é basicamente puxada por
bovinos, que é o que pesa mais.
A parte dos demais produtos
pesa menos. O maior peso [nos
resultados] é da lavoura, de-
pois, vem a pecuária e, por úl-
timo, a parte de “outros”. Den-
tro da pecuária, o bovino pesa
mais, e ele teve problema. No
ano passado, o desempenho foi
muito alto, mas este ano já co-
meçou baixo e teve impacto no
período mais grave da pande-
mia. Agora já está se recupe-
rando. Lá atrás, a gente estava
prevendo uma queda maia acen-
tuada da pecuária”, disse Ser-
vo em entrevista à Agência Bra-
sil.

Servo destacou que, no iní-
cio do ano, o volume de abate
de bovinos era menor, para que
o produtor pudesse recompor
o rebanho, que tinha sido redu-
zido pelo aumento do consumo
de 2019. A produção de suínos
tem recebido reforço das ex-
portações para a China. “Suíno
está crescendo fortemente. A
participação da exportação de
suínos na produção nacional
era importante, e agora, mais
importante que nunca. Não só
porque está havendo substitui-
ção de proteínas para as mais
industrializadas, que passam
por processos sanitários. Nun-
ca exportamos tanta carne suí-
na para a China como agora”,
afirmou.

Para o economista, não
será surpresa se, quando os nú-
meros de 2020 forem fecha-
dos, a queda for ainda menor
tanto na pecuária quanto no
componente “outros”. Ele dis-
se acreditar que sim, porque
todos os números que emba-
sam as pesquisas do IBGE e os
publicados no fim do ano es-
tão sendo revistos para cima.
“Está havendo uma melhora do
cenário mais positivo. Nossa
expectativa é de que haverá
uma revisão para cima do PIB
Agro do primeiro e do segun-

do trimestres [pelo IBGE]”,
acrescentou Servo, ao lembrar
que a demanda por alimentos –
tanto a doméstica quanto a ex-
terna – continua alta.

“A mensagem dessa revisão
é basicamente reforçar o cená-
rio ainda mais positivo de re-
cuperação para este ano e fe-
char o PIB Agro com 1,9%,
mais uma possibilidade de re-
visão para cima na próxima car-
ta da economia agrícola”, afir-
mou.

No trabalho, o Grupo de
Conjuntura identificou que,
em pelo menos três das prin-
cipais lavouras – soja, milho e
café –, ocorreu o comporta-
mento de algumas das culturas
mais relevantes que têm produ-
ção concentrada nos dois pri-
meiros trimestres. De acordo
com o Censo Agropecuário de
2006, essas culturas têm 98%,
68% e 61% de sua produção
concentrada nos dois primei-
ros trimestres, respectivamen-
te.

Fatores positivos
Para Fábio Servo, dois fa-

tores trabalharam a favor do
setor agropecuário este ano, a
despeito da crise provocada
pela pandemia de covid-19. O
primeiro é o fato de um setor
que produz alimento e que,
mesmo na crise, até por ques-
tões de saúde, as pessoas de-
mandam, e paralelamente hou-
ve aumento expressivo de ex-
portações de proteína animal
bovina e suína para a China. A
expectativa é o bom resultado
no final de 2020 com alta de
7,8% na produção dessa carne.

“Como a pandemia na Chi-
na antecedeu a das Américas,
quando a gente entrou nos tem-
pos da pandemia, eles já esta-
vam saindo e tinham necessi-
dade de recompor estoques de
alimentos e até de [formar] es-
toques prudenciais, pensando
em uma perspectiva de segu-
rança alimentar. Ainda assim, a
produção de bovinos no segun-
do trimestre performou muito

mal. Então, ficamos na expec-
tativa de melhora, na medida
em que houvesse uma norma-
lização com o fim do lockdo-
wn e a continuidade das expor-
tações dessas carnes. É isso
que tem sido visto”, observou.

Fábio Servo destacou ainda
o impacto do auxílio emergen-
cial, que favoreceu a demanda
por alimentos no Brasil. “O im-
pacto da covid-19 acabou sen-
do menor no segmento, porque
a demanda interna e a externa
continuaram aquecidas. É um
setor estratégico. Normalmen-
te, o que se vê é a substituição
quando o preço está mais alto,
mas, de uma forma geral, a de-
manda dos brasileiros conti-
nuou elevada, ajudada também
pelo auxílio emergencial. O
governo adotou medidas para
fazer com que os brasileiros ti-
vessem recursos para poder
manter o padrão de consumo,
o que é importante em um mo-
mento de crise, principalmen-
te de alimentos”, completou.

Projeção para 2021
Para o ano que vem, o Gru-

po de Conjuntura revisou a pro-
jeção de crescimento do PIB
agropecuário de 2,4% para
2,1%. A revisão para baixo dos
números estimados para 2021
é reflexo do aumento da base
de comparação, com o melhor
resultado esperado para 2020.

Conforme o boletim, divul-
gado hoje, essa alta da base de
comparação em 2020 “é con-
sequência de estimativas mais
otimistas para as safras de soja
e de milho do IBGE este ano.
Essas culturas anteciparão par-
te da safra do início do próxi-
mo ano para o fim deste ano”.
Para o próximo ano, foram usa-
das as projeções do primeiro
levantamento do Boletim de
Grãos da Safra 2020/2021 da
Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab) e de lavou-
ra da Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e a
Agricultura (FAO). (Agencia
Brasil)
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A Receita Federal abre nes-
ta sexta-feira (23), às 10 horas,
a consulta ao lote residual de
restituição do Imposto de Ren-
da da Pessoa Física (IRPF). O
crédito bancário para 273.545
contribuintes será realizado no
dia 30 de outubro, totalizando
R$ 560 milhões.

Desse total, R$
211.773.065,86 são destinados
aos contribuintes com priorida-
de legal: 5.110 idosos acima de
80 anos, 38.301 entre 60 e 79
anos, 4.636 contribuintes com
alguma deficiência física ou
mental ou doença grave e
21.244 contribuintes cuja mai-
or fonte de renda seja o magis-

tério.
Foram contemplados ainda

204.254 contribuintes não pri-
oritários que entregaram a de-
claração até o dia 5 de outubro
de 2020.

Para saber se teve a decla-
ração liberada, o contribuinte
deverá acessar o site da Recei-
ta Federal. Na consulta ao Por-
tal e-CAC, é possível acessar o
serviço Meu Imposto de Renda
e ver se há inconsistências de
dados identificadas pelo pro-
cessamento. Nesta hipótese, o
contribuinte pode avaliar as in-
consistências e fazer a autorre-
gularização, mediante entrega
de declaração retificadora.

A Receita disponibiliza, ain-
da, aplicativo para tablets e
smartphones que facilita con-
sulta às declarações do IRPF e
situação cadastral no CPF. Com
ele é possível consultar direta-
mente nas bases da Receita Fe-
deral informações sobre libera-
ção das restituições do IRPF e
a situação cadastral do CPF.

Caso a restituição tenha sido
liberada, mas o valor não seja
creditado, o contribuinte pode-
rá contatar pessoalmente qual-
quer agência do Banco do Bra-
sil ou ligar para a Central de
Atendimento por meio do tele-
fone 4004-0001 (capitais),
0800-729-0001 (demais loca-

lidades) e 0800-729-0088 (te-
lefone especial exclusivo para
deficientes auditivos) para
agendar o crédito em conta cor-
rente ou poupança, em seu
nome, em qualquer banco. O
contribuinte também poderá fa-
zer o agendamento no site do
BB.

A restituição ficará disponí-
vel no banco durante um ano. Se
o contribuinte não fizer o res-
gate nesse prazo, deverá fazer
requerimento por meio do Por-
tal e-CAC, no serviço Meu Im-
posto de Renda, na opção Soli-
citar Restituição não Resgata-
da na Rede Bancária. (Agencia
Brasil)

Os Correios e o Ministério
da Educação iniciaram na quin-
ta-feira (22) operações logís-
ticas para a distribuição de li-
vros e materiais paradidáticos
do Programa Nacional do Li-
vro Didático (PNLD). Ao todo,
serão entregues 197 milhões
de livros em todos os 5.570
municípios do país, o que cor-
responde a cerca de 80 mil to-
neladas de carga.

Em solenidade fechada
ocorrida no Centro de Distri-
buição Oeste dos Correios,
em Brasília, o ministro da

Correios e MEC
preparam a entrega
de 197 milhões de

livros didáticos
Educação, Milton Ribeiro,
destacou o papel dos livros
“com conteúdo sério” para
mudar a educação no país.
“Esses livros certamente nos
ajudarão a compor esse obje-
tivo”, disse ele por meio de
nota divulgada pelos Correi-
os após o evento.

Os Correios participam do
Programa Nacional do Livro
Didático desde 1994. No ciclo
2019/2020, a empresa entre-
gou mais de 90 mil toneladas
de carga para 140 mil escolas.
(Agencia Brasil)

O Banco Central (BC) apro-
vou 762 instituições, incluindo
bancos, financeiras, fintechs
(empresas de tecnologia no se-
tor financeiro) , instituições de
pagamentos, entre outras, para
ofertar o Pix, novo sistema de
pagamentos instantâneos, a par-
tir de novembro.

Segundo o BC, o processo
de adesão de instituições ao Pix
para ofertar o novo serviço a par-
tir do seu lançamento em no-
vembro, foi encerrado no último
dia 16, com a conclusão das eta-
pas cadastral e homologatória.

As instituições aprovadas
concluíram “com sucesso todos
os testes necessários e estão
prontas para ofertar o Pix de for-
ma segura e em conformidade
com os requisitos definidos
pelo Banco Central”.

BC aprova 762
instituições para

ofertar o Pix a partir
de novembro

“A quantidade e a diversida-
de das instituições que estão ap-
tas a ofertar o Pix reforçam o ca-
ráter aberto e universal do arran-
jo de pagamento, evidenciam a
grande competitividade que o
Pix traz ao mercado e demons-
tram o forte engajamento dos
diversos agentes para a adoção
do Pix”, acrescentou o BC.

O processo de adesão de ins-
tituições participantes ao Pix será
reaberto de forma permanente a
partir de 1º de dezembro de 2020.

O BC lembra que o cadastra-
mento de chaves de usuários do
Pix, pessoas físicas e jurídicas,
não se confunde com o de insti-
tuições e permanecerá aberto.
Até a última segunda-feira (19),
o BC informou que foram cadas-
tradas 42.205.663 chaves.
(Agencia Brasil)

Recadastramento de aposentados
está suspenso até 30 de novembro

A exigência da prova de vida
anual de servidores aposentados,
pensionistas e anistiados políti-
cos civis está suspensa até o dia
30 de novembro de 2020. O
Ministério da Economia publi-
cou na quinta-feira (22) a Instru-
ção Normativa nº 103, que esta-
belece o novo período.

Anteriormente, o recadastra-
mento estava suspenso até o fim
deste mês. Segundo o Painel
Estatístico de Pessoal, estão
nessa situação em torno de 700
mil pessoas.

A prova de vida anual obriga-

tória deixou de ser exigida des-
de o dia 18 de março de 2020,
como medida de proteção no
enfrentamento da pandemia do
novo coronavírus. A medida, no
entanto, não afeta o recebimen-
to de proventos e pensões.

Aqueles que, excepcional-
mente, tiveram o pagamento sus-
penso antes do dia 18 de março
de 2020, podem solicitar, confor-
me Instrução Normativa nº 29, de
1º de abril de 2020, o seu resta-
belecimento. Para isso, é preciso
acessar o Sistema de Gestão de
Pessoas (Sigepe) e selecionar, em

Requerimento, o documento
“Restabelecimento de Pagamen-
to – Covid-19”. O beneficiário
receberá um comunicado do de-
ferimento ou não do seu requeri-
mento por e-mail, que é enviado
automaticamente pelo Sigepe.

Segundo o ministério, após
esse procedimento, a Unidade de
Gestão de Pessoas de cada ór-
gão e entidade da Administração
Pública Federal, a partir da con-
firmação do deferimento, deve-
rá realizar o restabelecimento
excepcional, obedecendo ao
cronograma mensal da folha de

pagamento.
A Secretaria de Gestão e

Desempenho de Pessoal do Mi-
nistério da Economia, órgão
central da gestão de pessoas da
Administração Pública Federal,
informa que definirá, posterior-
mente, prazo e forma para reali-
zação da comprovação de vida
daqueles que foram contempla-
dos na suspensão da Prova de
Vida anual, assim como dos que
tiveram o pagamento excepcio-
nalmente restabelecido por so-
licitação via requerimento do
Sigepe. (Agencia Brasil)

Após décadas de estagna-
ção, o transporte ferroviário no
Brasil voltará a ser foco de in-
vestimentos e ganhará mais es-
paço na distribuição de insumos
e mercadorias dentro do mode-
lo logístico nacional. O secre-
tário Nacional de Transportes
Terrestres do Ministério da In-
fraestrutura, Marcello Costa,
falou com exclusividade à
Agência Brasil sobre os planos
de ampliação e renovação da
malha ferroviária brasileira,
além das estratégias de financi-
amento e impulsionamento da
economia por meio de melho-
rias logísticas.

Adequado ao transporte de
cargas de grande volume, como
minério e produtos agrícolas, o
transporte ferroviário é visto
como extremamente competi-
tivo e adaptável a todas as regi-
ões do Brasil. Ambientalmente
equilibrados, os trens de carga
são tidos como o melhor cus-
to-benefício energético para
países de grandes dimensões.

“Esse tipo de transporte é
perfeito para vencer grandes dis-
tâncias – característica marcan-
te do nosso país. Pelo tipo de
carga, pelo tipo de distância,
podemos considerar as ferrovi-
as o futuro da logística no nos-
so país”, afirma Marcello Cos-
ta.

De acordo com Costa, que
é doutor em transportes, com
ênfase em logística pela Uni-
versidade de Brasília (UnB), as
modalidades de transporte pre-
cisam refletir as características
geográficas, dimensões, distân-
cias e os tipos de carga que são
transportados. “Temos uma pro-
dução muito significativa de
commodities – minerais ou de
agricultura – transportadas a
grandes distâncias, longe dos
grandes portos. Temos que
adaptar para as formas mais
competitivas, como o modal
ferroviário”, diz o secretário.

Segundo números do Minis-
tério da Infraestrutura, o Brasil
conta com apenas 15% de par-
ticipação do transporte ferrovi-
ário no tráfego de grandes vo-
lumes de mercadoria e insumos
no país. As rodovias têm cerca
de 65% de participação.

Marcello explica que, para
produtos de baixo valor agrega-
do e de grande volume, o trans-
porte ferroviário é o mais ade-
quado. O planejamento que o
ministério segue, explica, visa
equilibrar a matriz de transpor-
te, investindo principalmente
nos modais que mais se adap-

Ministério da Infraestrutura entregará
planos de logística até 2050

tam ao país, que em sua opinião
são o ferroviário e o aquaviário,
incluindo o transporte de cabo-
tagem – aquele que é feito por
via marítima na costa.

Planejamento logístico
As metas de transformação

da logística brasileira são am-
plas e contemplam medidas es-
tratégicas de longo prazo, afir-
ma Costa. Esses objetivos
constam no Planejamento Na-
cional de Logística (PNL), um
documento que visa aperfeiço-
ar e otimizar a forma como pro-
dutos entram e saem dos esta-
dos e chegam às rotas de expor-
tação nos portos.

O PNL atual compreende o
período entre 2018 a 2025 e
prevê mais do que dobrar a par-
ticipação do modal ferroviário.
“O objetivo é chegar a 31, 32%
de participação ferroviária na
logística brasileira”, afirma
Costa.

Segundo o secretário, o Mi-
nistério da Infraestrutura plane-
ja entregar em 2021 uma revi-
são do PNL que trará cenários
revisados até 2035. Costa pro-
meteu que o governo entrega-
rá, antes do fim do atual man-
dato, as metas de evolução do
setor até 2050. “As metas são
coerentes com o planejamento
de uma ferrovia. Uma ferrovia
demora cerca de uma década
para ficar pronta, e é operada
durante 20, 30 anos. Esse hori-
zonte de planejamento é razoá-
vel”, argumenta.

Baixa densidade
Comparado a outros países

de dimensões continentais, o
Brasil tem malha ferroviária de
baixa extensão. São cerca de 29
mil quilômetros, com apenas
20 mil operacionais. China,
Rússia e Estados Unidos têm
extensas ferrovias, com alto flu-
xo de distribuição de insumos
e mercadorias pelo modal fer-
roviário.

O Ministério da Infraestru-
tura trabalha em duas grandes
frentes de impulsionamento do
transporte ferroviário: recupe-
ração de trechos, com melho-
ria de vias antigas e de baixa per-
formance, e construção de no-
vas vias ferroviárias, modernas
e eficientes.

“Por um lado, precisamos
aumentar a capacidade da malha
existente nesses 29 mil quilô-
metros, principalmente os 9
mil não operacionais. Precisa-
mos repotencializar e aumentar
a capacidade da malha ferroviá-
ria, que ainda é do século pas-
sado. A velocidade média do

transporte de carga por vias fer-
roviárias é de cerca de 23km/h
[quilômetros por hora], que de-
monstra o primeiro desafio a
ser superado para aumentar a
eficiência”, enfatiza Marcello
Costa.

Segundo Costa, o ministé-
rio avalia atualmente as vanta-
gens da renovação de contratos
das cinco grandes ferrovias bra-
sileiras. Contratos da Rumo
Malha Paulista – que alimenta
o Porto de Santos –, da estrada
de ferro Carajás e a ferrovia
Vitória-Minas já foram apreci-
ados e renovados antecipada-
mente. A Rumo Malha Sul, MRS
e VLI – outras grandes ferrovi-
as nacionais – ainda estão sen-
do apreciadas pela pasta.

Investimentos externos
Historicamente, o aporte de

recursos privados impulsionou
em larga escala a expansão fer-
roviária em países com grandes
malhas. Portanto, a participa-
ção de investidores internos e
externos é essencial para o
avanço ferroviário brasileiro,
afirma o secretário. “A infraes-
trutura brasileira é uma grande
oportunidade de negócios. Te-
mos muita maturidade nos nos-
sos contratos de concessão, o
que atrai ainda mais investido-
res.”

Sobre o mercado de inves-
timentos, Costa esclarece que
a variedade de oportunidades é
uma grande força brasileira, já
que geralmente o investidor
busca negócios diversificados
ao entrar na oferta nacional. “O
investidor estrangeiro pode es-
tar de olho em um terminal, em
um porto e também em uma fer-
rovia, o que torna possível a par-
ticipação em toda cadeia logís-
tica. Isso é bem atrativo”,
acrescenta.

“O país honra os contratos”,
ressalta Marcello. “Estamos
criando essa cultura, essa tra-
dição de cumprir contratos.
Isso dá estabilidade para gran-
des investidores.”

Conclusão da Norte-Sul
A pandemia do novo coro-

navírus não afetou o calendário
de entregas ferroviárias previs-
to pelo Minfra para 2020. A
Ferrovia Norte-Sul, em cons-
trução desde 1987, será finali-
zada em 2021, com a entrega
dos últimos 1.550 quilômetros,
leiloados em 2019.

As obras estão em estágio
avançado e dentro da perspec-
tiva inicial da retomada do pro-
jeto, informou o secretário.
“Nossa expectativa é entregar

boa parte dos projetos ferrovi-
ários já em andamento, em exe-
cução, com contratos assina-
dos.”

O que vem por aí
As metas criadas pelo go-

verno federal para o desenvol-
vimento do modal ferroviário
são ambiciosas. Além do Plano
Nacional de Logística até 2050,
o Ministério da Infraestrutura
pretende terminar todas as re-
novações antecipadas da atual
malha ferroviária nacional e ela-
borar e lançar os leilões das
ferrovias que estão previstas
para o futuro.

“Seguimos uma forte deter-
minação do presidente Jair Bol-
sonaro e do ministro Tarcísio
Freitas de revolucionar o setor
ferroviário brasileiro. O trans-
porte ferroviário será colocado
novamente como uma grande
prioridade estratégica”, afirma.

Marcello Costa cita ainda a
influência das novas tecnologi-
as para o setor ferroviário. A
tecnologia 5G, que chegou nes-
te ano ao Brasil, será um dos fa-
tores cruciais de otimização
operacional para o transporte de
cargas. Ele afirma que a deman-
da por eficiência e competiti-
vidade no setor criará espaço
para o nascimento de soluções
nacionais que envolvam a auto-
mação e a digitalização dos pro-
cessos. “Uma indústria que
deve movimentar cerca de R$
50 bilhões ou R$ 60 bilhões
nos próximos anos, sem dúvi-
da, impulsionará paralelamente
setores adjacentes da econo-
mia.”

“Temos uma parceria para
implantação de um centro de
excelência para o transporte
ferroviário. O ministro Tarcísio
entendeu a necessidade de via-
bilizar e permitir estudos e pes-
quisas acadêmicas, testes de no-
vos equipamentos, treinamen-
tos e cursos de aprimoramento
para profissionais.”

Costa informa também que
há previsão de criar uma rede de
pesquisa universitária de enge-
nharia, tecnologia e inovação
encabeçada pelo Instituto Mili-
tar de Engenharia (IME), que
tem tradição no sistema ferro-
viário brasileiro.

Infovias
Outro benefício trazido pela

expansão ferroviária brasileira
é a ampliação da cobertura de
fibra ótica, que será implemen-
tada paralelamente aos trilhos e
levará internet de alta velocida-
de para cidades remotas.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Brasileiros mantêm
expectativa de

inflação em 4,7%,
diz FGV

Os consumidores brasilei-
ros acreditam que a inflação fi-
cará em 4,7% nos próximos 12
meses. A constatação é de um
levantamento realizado neste
mês pela Fundação Getulio Var-
gas (FGV). A expectativa de in-
flação do brasileiro foi a mes-
ma percebida pela pesquisa de
setembro e inferior à observada
em outubro de 2019 (4,9%).

A pesquisa é feita com base
em entrevistas com consumido-
res, que respondem à seguinte
pergunta: “Na sua opinião, de
quanto será a inflação brasileira
nos próximos 12 meses?”

“Apesar da pressão observa-
da e esperada de alguns preços,
como dos alimentos, a mediana
da expectativa de inflação dos
consumidores para os próximos

doze meses, em geral, não se al-
terou. Entretanto, essa estabili-
dade pode ser considerada um
resultado positivo, apesar do ní-
vel estar consideravelmente aci-
ma do consenso de mercado e
da meta oficial. Para os próxi-
mos meses, com ausência de
choques favoráveis e perspecti-
va de retomada gradual da eco-
nomia e da demanda, é possível
que haja um aumento das expec-
tativas”, afirma a economista da
FGV Renata de Mello Franco.

O índice oficial medido pelo
Índice Nacional de Preços a
Consumidor Amplo (IPCA), do
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), acumu-
lava, em setembro, inflação de
3,14% em 12 meses. (Agencia
Brasil)



CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
COMPANHIA ABERTA - CNPJ/MF Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402

ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 7ª e 8ª SÉRIES 
DA 1ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 7ª e 8ª Série da 1ª Emissão da CIBRA-
SEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares de CRA”, ”Emissão” e ”Emissora”, respectivamente), a 
PENTAGONO S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS, na qualidade de agente fi duciário da Emissão 
(“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral, a ser realizada 
em segunda convocação em 30 de outubro de 2020 às 11:00h, que ocorrerá exclusivamente de forma re-
mota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via in-
ternet, inclusive para fi ns de voto, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) A não realização do Resgate Ante-
cipado dos CRA, na forma da cláusula 3.19 item “i” do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio da 
7ª e 8ª Séries da 1ª Emissão da Emissora (“Termo de Securitização”), e cláusula 4.21.3 alínea “a” do Instrumento Parti-
cular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em 
Duas Séries, para Colocação Privada, da Devedora (“Escritura de Emissão”), em razão do envio intempestivo, pela BRA-
SILAGRO – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (“Devedora”), das demonstrações fi nanceiras do 3º trimes-
tre de 2018 em 13 de dezembro de 2018 e a memória de cálculo para acompanhamento dos Índices Financeiros do 1° 
Trimestre de 2019 em 12 de julho de 2019, conforme previstos na cláusula 6.1., alínea “(a)”, item “(iv)”, da Escritura de 
Emissão; e (b) Autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, a celebrar todos os atos necessários para a 
implementação das deliberações desta assembleia. Considerando a situação de calamidade pública causada pela pan-
demia do COVID-19 e em atenção ao Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, do Governo do Estado de São Paulo, 
bem como ao Ofício-Circular n° 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020 e a Instrução Normativa da CVM nº 625, de 
14 de maio de 2020, com o objetivo de preservar a saúde dos Titulares dos CRA e demais participantes, a Assembleia será 
realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportuna-
mente pela Emissora, através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente pode-
rão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, 
com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da as-
sembleia, e até o horário da assembleia, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br e juridi-
co@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (assembleias@pentagonotrustee.com.br). Documentos comprobatórios de 
representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares de CRA poderão se fazer representar na Assembleia 
por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com fi rma reconhecida, ou abono bancário, acompanha-
do de cópia de documento de identidade do outorgado. A Assembleia será instalada, em segunda convocação, nos ter-
mos da cláusula 8.8. do Termo de Securitização, com a presença de qualquer número de titulares dos CRA em Circulação. 

São Paulo, 21 de outubro de 2020.
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO 
AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA”) da 1ª Série da 2ª 
Emissão da CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º 
andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRA”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a PENTÁGONO 
S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da 
Emissora, convidados a se reunir, em primeira convocação, em Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 10 
de novembro de 2020 às 11h00, de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma 
Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos 
deste edital, a fi m de, conforme cláusula 12 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio para emissão dos 
Certifi cados de Recebíveis de Agronegócio da 1ª Série da 2ª Emissão da Emissora, celebrado em 21 de novembro de 2018 
e conforme aditado (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) A não decretação do 
Vencimento Antecipado Não Automático das Debêntures, conforme Instrumento Particular de Escritura da 6ª (Sexta) 
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Fidejussória, 
em Série Única, para Colocação Privada, da Vicunha Têxtil S.A., celebrado em 19 de novembro de 2018, conforme aditada 
(“Escritura de Emissão”, “Debêntures” e “Devedora”, respectivamente), nos termos da Cláusula 5.2, alínea “(xvi)” da 
Escritura de Emissão e consequentemente dos CRA, nos termos da cláusula 7.5, alínea “(xvi)” do Termo de Securitização, 
em razão do desenquadramento dos Índices Financeiros, verifi cado pela Emissora no 2º (segundo) trimestre de 2020; b) A 
não decretação do Vencimento Antecipado Não Automático das Debêntures e consequentemente dos CRA, em razão do 
não envio das demonstrações fi nanceiras completas relativas ao exercício social 2T2020, acompanhadas do relatório da 
administração e do parecer dos auditores independentes, bem como da declaração de Diretor da Devedora atestando o 
cumprimento das disposições da Escritura de Emissão, conforme previsto nas cláusulas 7.1, alínea “(i)”, item “(a)” e 
5.2, alínea “(i)” da Escritura de Emissão e cláusula 7.5, alínea “(a)” do Termo de Securitização; c) Autorizar o Agente 
Fiduciário para, em conjunto com a Emissora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se 
façam necessários para implementar as deliberações acima. O material necessário para embasar a deliberação dos 
investidores está disponível (i) no site da Emissora: www.isecbrasil.com.br; e (ii) no site da CVM: www.cvm.gov.br. A 
Assembleia será instalada em primeira convocação, nos termos da cláusula 12.3 do Termo de Securitização, mediante a 
presença de investidores que representem no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em circulação e, 
em segunda convocação, conforme edital que vier a ser oportunamente publicado, com qualquer número. A Assembleia 
convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft 
Teams” de conexão via internet, sem possibilidade de participação de forma presencial ou de envio de instrução de voto 
previamente, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço 
eletrônico da Emissora para gestao@isecbrasil.com.br com cópia para juridico@isecbrasil.com.br e ao Agente Fiduciário 
para assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, 
podendo ser encaminhado até o horário de início de realização da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando 
pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que 
comprovem a representação do titular do CRA; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes 
específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Conforme art. 7º da IN CVM 625, a 
Emissora disponibilizará acesso simultâneo à eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham 
sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada. 

São Paulo, 21 de outubro de 2020.
CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
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Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 27 de Abril de 2020 
1. Data, Hora e Local: Realizada em 27 de abril de 2020, às 16h00, na sede social da Companhia, na cidade de Barueri, Estado
de São Paulo, na Avenida Tamboré, nº 267, 14º andar, Edifício Canopus - Torre Norte, bairro Tamboré, CEP 06.460-000.
2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação do edital de convocação nos termos do §4º do artigo 124 da Lei
n° 6.404/76, tendo em vista a presença da Acionista representando a totalidade do capital social, conforme assinatura
constante do Livro de Presença de Acionistas. Presentes, ainda, a Sra. Gabriela Susana Ortiz de Rozas, Diretora Presidente; e
Carlos Augusto Silva, representante da PWC Auditores Independentes. 3. Mesa: Presidente: Gabriela Susana Ortiz de Rozas;
Secretária: Raquel Quaresma de Lima. 4. Ordem do Dia: I - Em Assembleia Geral Ordinária: (1)  tomar as contas 
dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019; (2) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2019; II - Em Assembleia Geral
Extraordinária: (3) fixar a remuneração global anual dos administradores. 5. Deliberações: Constatada a presença da Diretora
Presidente da Companhia e do representante dos Auditores Independentes, após o exame e discussão das matérias constantes
da Ordem do Dia e dos respectivos documentos, a Acionista autorizou a lavratura da presente ata em forma de sumário,
nos termos do § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76 e, deliberou: I - Em Assembleia Geral Ordinária: 5.1. Aprovar as contas
dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhados do parecer dos auditores independentes, os quais foram
publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “O Dia SP” no dia 28 de fevereiro de 2020. 5.2. Aprovar,
sem restrições ou ressalvas, a proposta da administração para a destinação do resultado do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019, da seguinte forma: (i) pagamento e distribuição da parcela de até R$ 424.249,44 (quatrocentos e
vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) a título de participação nos resultados
aos empregados, nos termos do Estatuto Social da Companhia; e (ii) do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2019, no valor de R$ 37.073.509,95 (trinta e sete milhões, setenta e três mil, quinhentos e nove reais e
noventa e cinco centavos), aprovar a compensação de igual valor da conta de Prejuízo Acumulado, com consequente não
distribuição de dividendos e estabelecer que o saldo remanescente na conta “Prejuízo Acumulado” deverá permanecer
em referida conta até ulterior deliberação. II - Em Assembleia Geral Extraordinária: 5.3. Aprovar a remuneração global
anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020 no montante anual global de até R$155.935,00
(cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais). 5.4. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar os atos
necessários à implementação e formalização das deliberações aprovadas neste ato. 6. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, a ata foi lida, conferida e assinada pelo Acionista, que constitui o quórum necessário para a aprovação das deliberações.
Barueri-SP, 27 de abril de 2020. Mesa: Gabriela Susana Ortiz de Rozas, Presidente da Mesa; Raquel Quaresma de Lima,
Secretária da Mesa. Acionista: Caixa Seguros Holding S.A. Diretor Presidente: Laurent Pierre Jean François Jumelle,
e Diretor Financeiro: Maximiliano Alejandro Villanueva. Registro JUCESP nº 283.189/20-4, em 31/07/2020. Gisela Simiema
Ceschin, Secretária-Geral.

Travessia Securitizadora S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº: 26.609.050/0001-64 - NIRE: 35.300.498.119

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados 
de Recebíveis Imobiliários da 10ª e 11ª Série da 1ª Emissão da Travessia Securitizadora S.A. 

A Travessia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 26.609.050/0001-64 (“Emissora”), pelo presente edital de con-
vocação, nos termos da Cláusula 16.5 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 10ª e 11ª Séries da 1ª Emissão 
de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da Travessia Securitizadora S.A., celebrado em 31 de julho de 2019 (“Termo de Se-
curitização”), entre a Emissora e Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de agente fi duciário 
dos CRI (“Agente Fiduciário”, “CRI” e “Emissão”, respectivamente), convoca os Srs. titulares dos CRI (“Titulares dos CRI”), a 
reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Assembleia”), a realizar-se no dia 09 de novembro de 2020, às 10 
horas. Nos termos da Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”) e conforme previsto na Cláusula 16.1 do 
Termo de Securitização, a Assembleia será realizada exclusivamente digital, conforme instruções descritas abai-
xo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Não decretar o Vencimento Antecipado da Cédula de Crédito Bancário 
nº FP3107/19 (“CCB”), e consequentemente dos CRI, nos termos da cláusula 8.5, item “i” do Termo de Securitização, devido 
ao inadimplemento (a) da parcela de amortização dos CRI, referente ao mês de setembro de 2020, (b) da parcela de amor-
tização dos CRI, referente ao mês de outubro de 2020; e (c) da parcela de juros dos CRI subordinados, referente ao mês de 
outubro de 2020, conforme datas dispostas no Anexo VI do Termo de Securitização (“Curva de Pagamentos”); (ii) Não decre-
tar o Vencimento Antecipado da CCB, e consequentemente dos CRI, nos termos da Cláusula 12.1(ii) da CCB, em razão da rea-
lização de vendas de bens e direitos, objeto das Garantias dos CRI (“Bens Dados em Pagamento”), sem a prévia e expressa 
anuência e consentimento da Emissora, conforme descrito na Notifi cação Extrajudicial, enviada pela Emissora à Liftplan Em-
preendimentos e Incorporação Ltda. (“Devedora”), datada de 14 de setembro de 2020 (“Alienação de Bens Não Autorizada” 
e “Notifi cação Extrajudicial”); (iii) Não decretar Vencimento Antecipado da CCB, e consequentemente dos CRI, nos termos 
do item 10.1, alínea “i” da CCB, cumulada com o item 5, alínea “ii” de referido documento, tendo em vista que, em virtude 
da Alienação de Bens Não Autorizada, a Devedora não observou os ditames da CCB e da Cláusula 5.1. do Contrato de Ces-
são Fiduciária, que estabelecia que todos e quaisquer Direitos Creditórios deveriam ser transitados na Conta Centralizado-
ra dos CRI, servindo esta como única e exclusiva conta para liquidação da CCB, conforme descrito em Notifi cação Extrajudi-
cial; (iv) Não decretar Vencimento Antecipado da CCB, e consequentemente dos CRI, nos termos do item 11.1.(vii) em razão 
do Cronograma de Obras, apresentado pela Devedora, para fi nalização das obras do Empreendimento, estar inconsistente, 
incorreto e incompleto, conforme descrito na Notifi cação Extrajudicial (“Inexecução do Cronograma de Obras”); (v) Aprovar 
a mudança do gerenciador de obra dos CRI da empresa especializada “Centro de Tecnologia de Edifi cações (CTE) e Geren-
ciamento” para a empresa “D2F Engenharia”; (vi) Caso aprovados os itens “i” a “v” acima da Ordem do Dia, acima descri-
tos, aprovar ou não a repactuação da Curva de Pagamentos, a qual passará a vigorar conforme nova curva de pagamentos a 
ser aprovada na assembleia, utilizando a Cascata de Pagamentos Extraordinária, conforme disposto na cláusula 10.2 do Ter-
mo de Securitização. (vii) Tendo em vista a inexecução do Cronograma de Obras, deliberar, nesta mesma data, que, caso 
aprovado a repactuação da Curva de Pagamentos, nos termos e condições acima previstos: (I) que a gestão, monitoramen-
to, revisão e liberação do Fundo de Obras somente passarão a ser realizados: (i) com relação ao Fundo de Obras existente, 
conforme instruções conjuntas do gerenciador de obra, da Emissora e da Leste Credit Gestão de Recursos Ltda. na for-
ma de pagamentos diretos a prestadores de serviços do Empreendimento; e (ii) com relação ao Fundo de Obras a ser forma-
do em decorrência dos CRI Mezanino, conforme defi nidos abaixo: (a) conforme novo cronograma físico fi nanceiro de obras 
(“Novo Cronograma”) a ser formalizado quando da celebração dos documentos relacionados à emissão dos CRI Mezanino, 
conforme aprovado pela Leste Credit Gestão de Recursos Ltda.; e (b) na forma de pagamentos diretos a prestadores de 
serviços do Empreendimento; e (II) que a gestão imobiliária (II.i) do recebimento dos Direitos Creditórios e (II;ii) da venda 
das Unidades e dos Bens Dados em Pagamento passará a ser realizada mediante instruções conjuntas da Arke Serviços Ad-
ministrativos e Recuperação de Crédito Ltda., na qualidade de agente de cobrança (“Servicer”), da Emissora e da Leste Cre-
dit Gestão de Recursos Ltda. (viii) Caso aprovados os demais itens da ordem do dia, em sua integralidade, autorizar a 
emissão de nova Cédula de Crédito Bancário pela Devedora em favor da Família Paulista Companhia Hipotecária (“FAPA”), 
avalizada por Antonio Nicodemo, Ana Carolina Nicodemo e Moisés Nicodemo para custeio do término de obra no valor to-
tal de até R$13.000.000,00 (treze milhões de reais), com desembolsos iniciais previstos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões 
de reais) (“Nova CCB”), sendo certo que referida Nova CCB será cedida e endossada em favor da Emissora, previamente a 
seu desembolso, que por sua vez emitirá Cédula de Crédito Imobiliário representativa dos créditos imobiliários decorrentes 
da Nova CCB e os vinculará a Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI Mezanino”) de sua emissão. Os CRI Mezanino 
contarão com compartilhamento de garantias dos CRI de forma que os CRI Mezanino serão subordinados aos CRI Sêniores. 
Adicionalmente, os CRI Mezanino possuirão prioridade quando comparado aos CRI Subordinados. Os documentos dos CRI 
deverão ser aditados para refl etir (a) referida subordinação e compartilhamento de garantias entre as 3 (três) séries, (b) a 
nova Curva de Pagamentos, incluindo a curva de pagamentos do CRI Mezanino, a qual será posteriormente implementada, 
e (c) a atualização das características dos Bens Dados em Pagamento, cuja fração cedida fi duciariamente ao CRI será alte-
rada de 50% (cinquenta por cento) para 100% (cem por cento). A totalidade dos recursos líquidos das despesas captada com 
a emissão dos CRI Mezanino deverá ser destinada ao pagamento dos custos de emissão e registros do CRI Mezanino, que 
serão aprovados exclusivamente pela Emissora e pela Leste Credit Gestão de Recursos Ltda. e o saldo líquido após o 
pagamento dos custos de emissão e registros à constituição do Fundo de Obras, e liberada exclusivamente conforme o Novo 
Cronograma. (ix) Autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, a realizarem todos os atos necessários para a 
implementação das deliberações da presente assembleia, incluindo, mas não se limitando, à celebração de aditamentos aos 
Documentos da Operação. Todos os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signifi cado que lhes 
é conferido no Termo de Securitização, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. A Assembleia será reali-
zada exclusivamente por vídeo conferência online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participa-
ção de forma presencial, sendo certo que o link de acesso à reunião será disponibilizado por correio eletrônico aos Titu-
lares de CRI, previamente à realização da Assembleia, àqueles que enviarem solicitação por correio eletrônico para 
ri@grupotravessia.com.br, assembleias@vortx.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br, com até 2 (dois) dias 
de antecedência à data marcada para a realização da Assembleia, juntamente com cópias dos documentos de iden-
tifi cação e, conforme o caso, comprovação de poderes para representar Titular(es) de CRI devidamente assinados e com fi r-
ma reconhecida ou com certifi cação digital de assinaturas ou por meio de assinatura eletrônica via Docusign ou plataforma 
equivalente, conforme o caso, em conformidade com o Decreto nº 10.278 de 18 de março de 2020. Os Titulares de CRI deve-
rão acessar o link de acesso a reunião com ao menos 15 (quinze) minutos de antecedência à data de realização da Assem-
bleia, identifi car-se em seu acesso com o nome completo, conforme documentação previamente apresentada à Emissora, de 
forma que a Emissora possa identifi car e permitir o acesso e participação à reunião. A Assembleia será integralmente gra-
vada. O registro em ata dos Titulares de CRI presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas 
assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica ou certifi cado digital via Docusign ou plataforma equivalen-
te, sem prejuízo, os Titulares de CRI presentes à Assembleia deverão formalizar a assinatura de presença por meio de assi-
natura eletrônica ou certifi cado digital via Docusign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora ou pelo 
Agente Fiduciário. São Paulo, 23 de outubro de 2020. Travessia Securitizadora S.A.

Verde Serviços Internacionais S.A.
CNPJ/MF nº 19.749.561/0001-16 - NIRE 35.300.462.661

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 16 de Abril de 2020
1. Data, Hora e Local de Realização: Aos 16 dias do mês de abril de 2020, às 9h30, na sede social da Verde Serviços In-
ternacionais S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700, 11º 
andar - parte, Itaim Bibi, CEP 04542-000 (“Companhia”). 2. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, nos 
termos dos artigos 124, §4º da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). 3. Presença: Acionista representando 100% (cem por cento) do 
capital social, conforme Livro de Registro de Presença de Acionistas. 4. Mesa: Os acionistas indicaram para presidir a mesa o Sr. 
Pedro Fukui, o qual convidou a Sra. Eleonora Colussi Cypel de Luca para secretariar os trabalhos. 5. Ordem do Dia: (i) 
deliberar sobre as contas dos administradores da Companhia, bem como as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício so-
cial fi ndo em 31 de dezembro de 2019; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos do exer-
cício social fi ndo em 31 de dezembro de 2019; (iii) eleger os membros da Diretoria da Companhia, e (iv) fi xar a verba anual de 
remuneração da Diretoria. 6. Deliberações: Instalada a assembleia geral, foram dispensadas as formalidades previstas no ar-
tigo 133 da Lei das S.A., nos termos do § 4º do referido dispositivo legal. Foi também dispensada a leitura dos documentos e pro-
postas objeto da ordem do dia, bem como as formalidades previstas no §1º do artigo 134 da Lei 6.404/76, pelo acionista pre-
sente, detentor de 100% do capital social da Companhia, que declarou não ter qualquer pedido de esclarecimentos e que deli-
berou, sem ressalvas, o quanto segue. (i) Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações fi nanceiras da Companhia 
relativas ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2019, as quais foram publicadas acompanhadas do Relatório da Admi-
nistração e do Parecer dos Auditores Independentes, em 26 de março de 2020, no “Diário Ofi cial do Estado de São Paulo”, pá-
ginas 66 e 67 e no “Jornal O Dia SP”, página 7. (ii) Aprovar a destinação do lucro líquido relativo ao exercício encerrado em 31 
de dezembro de 2019, correspondente a R$ 4.631.046,56 (quatro milhões, seiscentos e trinta e um mil, quarenta e seis reais e 
cinquenta e seis centavos), à conta de dividendos (inclusive dividendos obrigatórios). Deste valor, após a compensação com os 
dividendos intercalares pagos em relação ao exercício de 2019, no valor de R$ 4.565.234,24 (quatro milhões, quinhentos e ses-
senta e cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), em conformidade com o que foi deliberado pela Di-
retoria nas reuniões realizadas em 31 de julho de 2019 e 24 de janeiro de 2020, restará um saldo de R$65.812,32 (sessenta e 
cinco mil, oitocentos e doze reais e trinta e dois centavos) que deverá ser distribuído aos acionistas a título de dividendos, com 
base na composição acionária da Companhia nessa data. (iii) Eleger para compor a Diretoria da Companhia, com mandato de 
02 (dois) anos, a encerrar-se na data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2021, os Srs. (i) Luis 
Stuhlberger, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.405.195 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob 
nº 881.983.918-00, residente na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, nº 700, 11º 
andar - parte, CEP 04542-000, para os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Investimentos; (ii) Pedro Fukui, brasileiro, casa-
do, estatístico, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.824.040-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 247.707.118-16, resi-
dente em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, nº 700, 11º andar - parte, CEP 04542-000, 
para o cargo de Diretor de Compliance e Risco; e (iii) Eleonora Colussi Cypel de Luca, brasileira, casada, administradora, porta-
dora da Cédula de Identidade RG nº 33.536.131-6 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 282.088.478-44, residente em São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, nº 700, 11º andar - parte, CEP 04542-000, para o cargo de Dire-
tora sem designação específi ca. Os Diretores ora eleitos declaram, para fi ns do disposto no artigo 147, parágrafo 1º, da Lei nº 
6.404/76, não estarem incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil. Para os 
fi ns do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, os Diretores tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo de pos-
se no Livro de Registro de Atas das Reuniões de Diretoria, na forma e no prazo do artigo 149 da Lei nº 6.404/76. Fica estabeleci-
do que o Diretor de Compliance e de Risco será responsável pelo cumprimento das obrigações estabelecidas na Instrução CVM 
nº 301, de 16 de abril de 1999, nos termos do artigo 10 do referido normativo, no limite do que for aplicável aos gestores de re-
cursos. A eleição do Sr. Luis Stuhlberger, acima qualifi cado e devidamente autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários a 
exercer a administração de carteiras de valores mobiliários, nos termos da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, para 
o cargo de Diretor Presidente e Diretor de Investimentos da Companhia, importa na sua manutenção como diretor responsável 
pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários, fi cando desde já 
ratifi cada a nomeação que consta no parágrafo quarto do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia. (iv) Aprovar, por unani-
midade e sem ressalvas, a remuneração anual global da Diretoria para o exercício de 2019, no montante de até R$ 144.000,00 
(cento e quarenta e quatro mil reais). Foi aprovada a lavratura na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 
130, §1º da Lei das S.A., bem como a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do §2º do ar-
tigo 130 da Lei das S.A. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fa-
zer uso e, como ninguém se manifestou, o Sr. Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que 
reaberta, lida, conferida e aprovada, foi, por todos os presentes assinada. 8. Assinaturas: Pedro Fukui, Diretor e Presidente 
da Mesa; Eleonora Colussi Cypel de Luca, Diretora e Secretária da Mesa; Acionista: Holding Verde Empreendimentos 
e Participações S.A., representada por Pedro Fukui e Eleonora Colussi Cypel de Luca. São Paulo, 16 de abril de 2020. Pedro 
Fukui - Presidente, Eleonora Colussi Cypel de Luca - Secretária. Acionista: Holding Verde Empreendimentos e Participa-
ções S.A., por Pedro Fuki, Cargo: Diretor e por: Eleonora Colussi Cypel de Luca, Cargo: Diretora. JUCESP nº 228.605/20-9 em 
26.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Holding Verde Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 19.853.465/0001-13 - NIRE 35.300.463.196

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 16 de Abril de 2020
1. Data, Hora e Local de Realização: Aos 16 dias do mês de abril de 2020, às 10h00, na sede social da Holding 
Verde Empreendimentos e Participações S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700, 11º andar - parte, Itaim Bibi, CEP 04542-000 (“Companhia”). 2. Convocação: 
Dispensada a publicação de Editais de Convocação, na forma do artigo 124, §4º da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). 3. 
Presença: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme Livro de Registro de Presença de 
Acionistas. 4. Mesa: Os acionistas indicaram para presidir a mesa o Sr. Pedro Fukui, o qual convidou a Sra. Eleonora 
Colussi Cypel de Luca para secretariar os trabalhos. 5. Ordem do Dia: (i) deliberar sobre as contas dos 
administradores da Companhia, bem como as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social fi ndo em 31 de 
dezembro de 2019; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos do exercício social 
fi ndo em 31 de dezembro de 2019; e (iii) eleger os membros da Diretoria da Companhia. 6. Deliberações: Instalada a 
assembleia geral, foram dispensadas as formalidades previstas no artigo 133 da Lei das S.A., nos termos do § 4º do 
referido dispositivo legal. Foi também dispensada a leitura dos documentos e propostas objeto da ordem do dia, bem 
como as formalidades previstas no §1º do artigo 134 da Lei 6.404/76, pela totalidade dos acionistas presentes, detentores 
de 100% do capital social da Companhia, que declararam não ter qualquer pedido de esclarecimentos e que deliberaram, 
sem ressalvas, o quanto segue. (i) Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações fi nanceiras da Companhia 
relativas ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2019, as quais foram publicadas acompanhadas do Relatório da 
Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, em 26 de março de 2020, no “Diário Ofi cial do Estado de São 
Paulo”, páginas 39 e 40 e no “Jornal O Dia SP”, página 5. (ii) Aprovar a destinação do lucro líquido relativo ao exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2019, correspondente a R$361.838.808,91 (trezentos e sessenta e um milhões, 
oitocentos e trinta e oito mil, oitocentos e oito reais e noventa e um centavos), à conta de dividendos (inclusive dividendos 
obrigatórios). Deste valor, após a compensação com os dividendos intercalares pagos em relação ao exercício de 2019, no 
valor de R$ 353.812.834,12 (trezentos e cinquenta e três milhões, oitocentos e doze mil, oitocentos e trinta e quatro reais 
e doze centavos), em conformidade com o que foi deliberado pela Diretoria nas reuniões realizadas em 31 de julho de 
2019 e 24 de janeiro de 2020, restará um saldo de R$8.025.974,79 (oito milhões, vinte e cinco mil, novecentos e setenta 
e quatro reais e setenta e nove centavos) que deverá ser distribuído aos acionistas a título de dividendos, com base na 
composição acionária da Companhia nessa data. (iii) Eleger para compor a Diretoria da Companhia, com mandato de 
02 (dois) anos, a encerrar-se na data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2021, os Srs. 
(i) Luis Stuhlberger, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.405.195 SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob nº 881.983.918-00, residente na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo 
Couto de Magalhães Jr, nº 700, 11º andar - parte, CEP 04542-000, para os cargos de Diretor Presidente e Diretor de 
Investimentos; (ii) Pedro Fukui, brasileiro, casado, estatístico, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.824.040-8 
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 247.707.118-16, residente em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo 
Couto de Magalhães Jr, nº 700, 11º andar - parte, CEP 04542-000, para o cargo de Diretor de Compliance e Risco; e 
(iii) Eleonora Colussi Cypel de Luca, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG 
nº 33.536.131-6 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 282.088.478-44, residente em São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, nº 700, 11º andar - parte, CEP 04542-000, para o cargo de Diretora sem 
designação específi ca. Os Diretores ora eleitos declaram, para fi ns do disposto no artigo 147, parágrafo 1º, da Lei 
nº 6.404/76, não estarem incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade 
mercantil. Para os fi ns do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, os Diretores tomarão posse mediante assinatura 
do respectivo termo de posse no Livro de Registro de Atas das Reuniões de Diretoria, na forma e no prazo do artigo 
149 da Lei nº 6.404/76. Os acionistas da Companhia deliberaram que os Diretores eleitos não receberão remuneração. 
Foi aprovada a lavratura da Ata desta Assembleia em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das 
Sociedades por Ações e a publicação da ata será feita com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do §2º 
do artigo 130 da Lei 6.404/76. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem 
dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, o Sr. Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à 
lavratura desta ata, que reaberta, lida, conferida e aprovada, foi, por todos os presentes assinada. 8. Assinaturas: 
Pedro Fukui, Presidente da Mesa; Eleonora Colussi Cypel de Luca, Secretária da Mesa; Acionistas: HLS 
Empreendimentos e Participações Ltda., por seu administrador Luis Stuhlberger; HPL Empreendimentos e 
Participações S.A., representada por seus diretores Luiz Paulo Rodrigues de Freitas Parreiras e Pedro Franco Sales; e 
Credit Suisse Asset Management International Holding Ltd., representada por Guilherme Ferrante Poças. 
Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 16 de abril de 2020. Pedro Fukui - Presidente, Eleonora 
Colussi Cypel de Luca - Secretária. JUCESP nº 228.604/20-5 em 26.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

HPL Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 19.989.298/0001-32 - NIRE 35.300.464.087

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 14 de Outubro de 2020
1. Data, Hora e Local de Realização: Aos 14 dias do mês de outubro de 2020, às 10h30, na sede social da HPL 
Empreendimentos e Participações S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo 
Couto de Magalhães Jr., 700, 11º andar - parte, Itaim Bibi, CEP 04542-000 (“Companhia”). 2. Publicações e Convocação: 
Dispensadas as formalidades de convocação e publicações, nos termos dos artigos 124, §4º e 294 da Lei 6.404/76 (“Lei das 
S.A.”). 3. Presença: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme Livro de 
Registro de Presença de Acionistas. 4. Mesa: Os acionistas indicaram para presidir a mesa o Sr. Pedro Franco Sales o 
qual convidou o Sr. Luiz Paulo Rodrigues de Freitas Parreiras para secretariar os trabalhos. 5. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre (i) a redução do capital social da Companhia no valor de R$ 175.714,80 (cento e setenta e cinco mil, setecentos e 
quatorze reais e oitenta centavos); e (ii) a alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia para refl etir a redução 
do capital social. 6. Deliberações: Foi deliberado, sem ressalvas, pela totalidade dos acionistas presentes, detentores 
de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, o quanto segue. (i) Aprovar a redução do capital social da 
Companhia, atualmente de R$ 1.329.578,40 (um milhão, trezentos e vinte e nove mil, quinhentos e setenta e oito reais 
e quarenta centavos) para R$ 1.153.863,60 (um milhão, cento e cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e três reais e 
sessenta centavos), por julgá-lo excessivo. (ii) Aprovar a efetivação da redução do capital após o prazo de 60 (sessenta) 
dias da data da publicação da ata da presente assembleia, desde que não tenha havido oposição de nenhum credor da 
Companhia, mediante o cancelamento de 146.429 (cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e nove) ações ordinárias 
da emissão da Companhia detidas pela acionista HLS Empreendimentos e Participações Ltda. (iii) Aprovar o pagamento 
da redução do capital social da seguinte forma: i) R$ 152.250,00 (cento e cinquenta e dois mil e duzentos e cinquenta 
reais) serão pagos mediante a entrega à acionista HLS Empreendimentos e Participações Ltda. de 125.000 (cento e vinte e 
cinco mil) ações ordinárias detidas pela Companhia de emissão da Holding Verde Empreendimentos e Participações S.A., 
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 700, 11º andar (parte), 
CEP 04542-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.853.465/0001-13; e ii) R$ 23.464,80 (vinte e três mil, quatrocentos e 
sessenta e quatro reais e oitenta centavos) serão pagos através de Transferência Eletrônica Disponível - TED para conta-
corrente de titularidade da acionista HLS Empreendimentos e Participações Ltda. iii) Em decorrência da redução de capital 
ora aprovado, alterar a redação do caput do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a vigorar com 
a seguinte nova redação: “Artigo 4º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito, é de R$ 1.153.863,60 (um 
milhão, cento e cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), dividido em 1.046.970 
(um milhão, quarenta e seis mil e novecentos e setenta) ações, todas nominativas e sem valor nominal, sendo 1 (uma) 
ação preferencial de classe especial e 1.046.969 (um milhão, quarenta e seis mil e novecentos e sessenta e nove) ações 
ordinárias.” Foi aprovada a lavratura na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das 
S.A. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como 
ninguém se manifestou, o Sr. Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que reaberta, 
lida, conferida e aprovada, foi, por todos os presentes assinada. 8. Assinaturas: Pedro Franco Sales, Presidente 
da Mesa; Luiz Paulo Rodrigues de Freitas Parreiras, Secretário da Mesa; Acionistas: HLS Empreendimentos 
e Participações Ltda., por seu administrador Luis Stuhlberger; Pedro Franco Sales; Luiz Paulo Rodrigues de 
Freitas Parreiras; Eleonora Colussi Cypel de Luca; Pedro Fukui; Daniel Ribeiro Leichsering; Felipe de Santis 
Andrioli; Bruno Gargiulo; Luiz Ernesto Cavalcante Godinho; Franco Rodrigues Resende Veludo. São Paulo, 
14 de outubro de 2020. Pedro Franco Sales - Presidente; Luiz Paulo Rodrigues de Freitas Parreiras - Secretário. 
Acionistas: Pedro Franco Sales; Luiz Paulo Rodrigues de Freitas Parreiras; Eleonora Colussi Cypel de Luca; 
Pedro Fukui; Daniel Ribeiro Leichsering; Felipe de Santis Andrioli; Bruno Gargiulo; Luiz Ernesto Cavalcante 
Godinho; Franco Rodrigues Resende Veludo; HLS Empreendimentos e Participações Ltda. pp. Luis Stuhlberger. 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1012843-49.2015.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do 
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias 
Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Espolio de Luiz Margri e Annunciata Costa Curta Magri, 
representado pela inventariante Yolanda Magri Visentini, 
Espolio de Angelo Giordan, representado pelo inventariante 
Pedro Giordan, Julia GiordanAlonso, Januario Alonso, Joao 
Giordan (filho), Luiza Pisani Giordan, Anita Orlanda Giordan 
Trito, Francisco Trito, Fortunato Giordan, Lidia Mascigrande, 
também conhecida como Lidia Mascigrandi, Giordan, Wanda 
Martins, Nelson Takao Teruya, Claudia Tsiemi Gusukuma 
Teruya, Agostinho Moreira Veloso, Josefa Santa do 
Nascimento Barca, Mariluiza Vieira de Sousa Veloso, réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Mauricio 
Gomes Barca e Rita de Cassia Evangelista Barca ajuizaram 
ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre 
imóvel situado na Rua Doutor Oscar de Araujo, nº 689, Jardim 
Fluminense, CEP 08160-620, São Paulo-SP, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-
se o presente edital para citação dos supramencionados para 
contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o 
prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei.                     [22, 23] 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de 
Usucapião,PROCESSO Nº1120456-65.2014.8.26.0100 O 
(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana 
Dias Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) espolio de Lucas Abbamonte e Luiza Monaco Abba-
monte,inv Milton Abbamonte(026.880.938-00),Luiz Francis-
co de Almeida (087.199.588-93), Simeao Pinheiro Marques 
ou quem no imóvel residir,Abel Joaquim Miguel 
(652.865.538-34) e Luzia Aparecida de Araujo Miguel, + 
Deise Aprecida Fernandes Padilha (007.202.978-08) e 
Antonio Carlos Padilha,Jose Vitor da Silva(894.498-438-72) 
e Nilzete Rodrigues Coqueiro da Silva e Manoel Cardoso 
Dornelas Neto,réus ausentes,incertos,desconhecidos,even-
tuais interessados,bem como seus cônjuges e/ou sucesso-
res, que CELSO CARDOSO DORNELLAS e Izaudite dos 
Santos Dornellas ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
visando declaração de domínio sobre imóvel situado na 
Rua Berilo Dantas, n° 36, Freguesia do Ó, CEP 02832-010, 
São Paulo-SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para contestarem no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) 
dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei.                 [22, 23] 
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Dólar se afasta de mínimas com
foco em negociações nos EUA

SEXTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2020 Nacional
Jornal O DIA SP

PÁGINA 5

O dólar fechou em leve que-
da ante o real na quinta-feira,
mas ficou longe das mínimas da
sessão, refletindo persistentes
incertezas sobre mais ajuda fis-
cal nos EUA antes da eleição
norte-americana.

A divisa chegou a cair qua-
se 1% no começo da tarde, an-
tes de recobrar fôlego em meio à
instabilidade nos mercados ex-
ternos e a um pregão de dólar
em alta contra outros rivais.

A cotação negociada no
mercado à vista caiu 0,38%, a R$
5,594 na venda - após oscilar
entre alta de 0,19% (para R$
5,627) e queda de 0,95% (a R$
5,563).

No exterior, moedas emer-
gentes pares do real tinham de-
sempenho misto, enquanto o ín-
dice do dólar frente a uma cesta
de seis rivais de países ricos su-
bia 0,25%, deixando as mínimas
em sete semanas atingidas na
véspera.

Apesar de a presidente da
Câmara dos Deputados dos
EUA, Nancy Pelosi, continuar a
dizer que as tratativas estavam
fazendo progresso, comentários
do presidente Donald Trump fei-
tos na quarta-feira colocaram em
dúvidas o desenrolar das nego-

ciações.
No Twitter, Trump acusou

democratas de não estarem dis-
postos a encontrar um acordo
aceitável, em meio à profunda
oposição entre os parlamentares
do próprio partido do presiden-
te do Senado a um novo pacote
de estímulo.

O entrevero reforça avalia-
ções do mercado de que uma vi-
tória democrata na eleição de 3
de novembro tende a ser mais
positiva para ativos de risco.

“As moedas emergentes já
estão tendo um rali em antecipa-
ção, portanto, a direção da via-
gem é clara”, comentou no Twit-
ter Robin Brooks, economista-
chefe do Instituto de Finanças
Internacionais (IIF, na sigla em
inglês).

“Mais fundamentalmente,
menos incerteza política e menos
ênfase na desglobalização são
fatores positivos para a deman-
da global e os preços das com-
modities. Isso é bom para os
mercados emergentes”, comple-
tou.

Um índice de moedas emer-
gentes acumula alta de 1,9% em
outubro, a caminho do melhor
desempenho mensal desde de-
zembro de 2019.

O real também se valoriza,
mas apenas 0,43%, ficando bem
aquém de vários de seus pares.
E analistas avaliam que, embora
o exterior possa oferecer algum
“colchão”, os temas domésticos,
sobretudo do lado fiscal, vão
continuar pesando sobre a divi-
sa no curto prazo.

“O valuation (preço relativo)
está atrativo, o que poderia dar
algum suporte ao real num ce-
nário (doméstico) negativo, mas
tampouco vejo a moeda como o
melhor ativo num cenário posi-
tivo, diante do juro baixo e do
overhedge ,cobertura adicional
ao valor do próprio investimen-
to, para citar alguns motivos”,
disse Bernardo Zerbini, um dos
responsáveis pela estratégia da
gestão macro da gestora AZ
Quest.

O juro baixo reduz a atrativi-
dade da renda fixa brasileira aos
olhos dos investidores estran-
geiros, o que prejudica o cená-
rio para fluxo cambial —afetan-
do, assim, a perspectiva para in-
gresso de dólares no mercado
doméstico.

Já o desmonte do overhed-
ge - proteção cambial adicional
adotada por bancos e cuja efici-
ência foi colocada em xeque di-

ante de mudanças, anunciadas
neste ano, em regras tributárias
-pode implicar compra de mais
cerca de US$ 15 bilhões até o
fim do ano, segundo cálculos de
algumas instituições financeiras,
num período já tradicionalmen-
te marcado por pressão cambial
devido a saídas de recursos.

Enquanto isso, seguem os
receios sobre as contas públi-
cas. Autoridades do governo,
entre elas o presidente Jair Bol-
sonaro e o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, reforçaram
nos últimos dias a defesa das
regras fiscais, mas o mercado
continua preocupado com ris-
cos de alguma flexibilização,
principalmente, no dispositivo
do teto de gastos, que limita o
aumento de gastos à inflação.

“Nosso cenário-base con-
templa cumprimento do teto, mas
também com algum risco de um
‘drible minimamente controla-
do’, se é que é possível dizer
isso”, disse Helena Veronese,
economista-chefe na Azimut
Brasil Wealth Management, para
quem um “rompimento” sem
constrangimento do limite de
despesa imposto pelo mecanis-
mo poderia levar o dólar para
perto de R$ 6. (Agencia Brasil)

A Caixa atingiu na quarta-
feira (21) a marca de R$ 25 bi-
lhões disponibilizados para
micro e pequenas empresas
nas principais linhas de crédi-
to durante a pandemia da co-
vid- 19. Ao todo, cerca de 200
mil empresas fecharam contra-
tos.

No Programa Nacional de
Apoio às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte
(Pronampe), foram contrata-
dos R$ 12 bilhões desde 16 de
junho, quando o banco come-
çou a operar a linha.

Pelo Fundo Garantidor
para Investimentos (FGI), fo-
ram emprestados R$ 10,5 bi-
lhões. Essa linha oferece taxa
de juros a partir de 0,63% ao
mês. O cliente tem até 60 me-
ses para quitar o empréstimo
e conta com uma carência nos
pagamentos que varia de seis
a 12 meses.

Caixa libera R$ 25 bi
em crédito para micro e

pequenas empresas
No caso do Fundo de Aval

às Micro e Pequenas Empre-
sas (Fampe), em parceria com
o Sebrae, foram liberados R$
2,5 bilhões. Essa linha pode
garantir, de forma complemen-
tar, até 80% de uma operação
de crédito contratada, depen-
dendo do porte empresarial do
solicitante e da modalidade de
financiamento.

Como contratar
Segundo a Caixa, para

contratar qualquer uma das li-
nhas, com exceção do Pronam-
pe, que já teve seu limite atin-
gido, os clientes podem aces-
sar o site e  preencher um for-
mulário de interesse ao crédi-
to.

O banco entrará em conta-
to se a empresa estiver apta a
contratar o financiamento. A
solicitação também pode ser
feita nas agências  da Caixa.
(Agencia Brasil)
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Data, hora, Local: 31.08.2020, 14h30, na sede social, Avenida Gonçalo Madeira, 400 – 1º 
andar – Lado A, São Paulo/SP. Presença: totalidade do capital. Mesa: Presidente: Celso Pedroso, 
Secretária: Patrícia Bicudo Barbosa. Deliberações Aprovadas: (a) o cancelamento de 
3.308.583 ações de emissão da Companhia, sem a redução do capital social; (b) a alteração do 
estatuto social, mais precisamente do artigo 5º, de modo a refl etir o cancelamento de 3.308.583 
ações de emissão da Companhia; (c) a supressão do Conselho de Administração, como órgão de 
administração da Companhia; (d) o encerramento imediato das atividades dos atuais membros 
do Conselho de Administração; (e) a alteração do estatuto social, de modo a refl etir a supressão 
do Conselho de Administração; (f) a alteração do estatuto social, mais precisamente do artigo 29, 
de modo a refl etir a substituição a solução de confl itos através de Arbitragem por Justiça Comum; 
(g) a destituição do atual diretor técnico, Sr. Sérgio Massao Watanabe, mantendo o cargo vacante; 
e (h) a eleição de Ciro Cambi Gouveia, abaixo qualifi cado, para Diretor, sem designação 
específi ca, e a reeleição de Luciano Junqueira Vilarinho para Diretor Presidente e Kaito Pablo 
Bueno para Diretor, sem designação específi ca, ambos abaixo qualifi cados, todos com mandato 
de 02 anos a partir da presente data, passando a diretoria da Companhia a ter seguinte 
composição: Diretor Presidente: Luciano Junqueira Vilarinho, brasileiro, divorciado, 
Engenheiro Agrônomo, RG nº 54.892.943-9 SSP/SP, CPF nº 138.752958-70, residente em 
Coroados/SP. Diretor: Ciro Cambi Gouveia, brasileiro, casado, Engenheiro, RG nº 22.289.381-3 
SSP/SP, CPF nº 285.441.418-70, residente no Município de Caieiras/SP. Diretor: Kaito Pablo 
Bueno, brasileiro, solteiro, Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho, RG nº 6621696-9 
SESP/PR, CPF nº 048.863.159-92, endereço comercial no Rio de Janeiro. Os Diretores, acima 
qualifi cados, tomam posse nesta data e são investidos de todos os poderes necessários à 
administração da Companhia mediante assinatura de termo de posse e, presentes a esta 
Reunião, declararam não estar impedidos por lei de exercer atividades mercantis. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 31.08.2020. Acionista: Solví Participações S.A. - 
Celso Pedroso e Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos - Representantes Legais. JUCESP 
421.107/20-0 em 06.10.2020. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.
Consolidação do Estatuto Social - Capítulo I - Nome, Duração, Sede e Objeto 
Social: Artigo 1º. Organosolví - Soluções Orgânicas para a Vida S.A. é uma sociedade por ações 
regida pelo disposto no presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial 
a Lei nº 6.404/76, e suas alterações posteriores (“Lei das S.A.”). Artigo 2º. A Sociedade tem sua 
sede e foro na Cidade de São Paulo/SP, Avenida Gonçalo Madeira, nº 400 – 1º andar – Lado A, 
Jaguaré, CEP 05348-000, podendo abrir ou extinguir fi liais, agências, escritórios, depósitos e 
representações em qualquer localidade do país, mediante deliberação da Assembleia Geral. 
Artigo 3º. A Sociedade tem prazo de duração indeterminado. Artigo 4º. A Sociedade tem por 
objeto social: (a) a prestação de serviços especializados de tratamento, transformação, 
processamento de resíduos orgânicos urbanos, industriais e agropecuários; (b) a produção e a 
comercialização de fertilizantes para aplicação na agricultura e jardinagem e outros produtos e 
subprodutos obtidos a partir da destinação fi nal de resíduos orgânicos urbanos, industriais e 
agropecuários; (c) a prestação de serviços de assessoria para implantação de centrais de 
tratamento e destinação fi nal de resíduos orgânicos; e (d) a participação societária em outras 
empresas. Capítulo II - Capital Social e Ações: Artigo 5º. O capital social é de 
R$ 5.680.262,00, totalmente integralizado, dividido em 4.385.796 ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal. Artigo 6º. As ações são indivisíveis em relação ao capital social e cada ação 
ordinária confere ao seu titular o direito a 1 voto nas Assembleias Gerais de Acionistas. Artigo 7º. 
A propriedade das ações será comprovada pela inscrição do nome do Acionista no livro de 
“Registro de Ações Nominativas”. Quaisquer transferências de ações deverão ser feitas mediante 
a assinatura dos respectivos termos de transferência lavrados no livro de “Registro de 
Transferência de Ações Nominativas”. Artigo 8º. Mediante solicitação de qualquer dos acionistas, 
a Sociedade deverá emitir certifi cados de ações. Os certifi cados de ações da Sociedade deverão 
ser assinados pelo Diretor Presidente, em conjunto com outro diretor, ou em conjunto com um 
procurador devidamente constituído. Capítulo III - Assembleia Geral: Artigo 9º. As 
Assembleias Gerais da Sociedade serão ordinárias ou extraordinárias, devendo realizar-se 
conforme segue: (a) ordinariamente, nos quatro primeiros meses seguintes ao encerramento do 
exercício social, de acordo com o Artigo 132 da Lei das S.A.; e (b) extraordinariamente, sempre 
que necessário. Artigo 10. A Assembleia Geral será convocada pelo Diretor Presidente ou, na sua 
ausência ou impedimento, por qualquer outro Diretor. As Assembleias Gerais também poderão 
ser convocadas nas demais hipóteses previstas na Lei das S.A. § Único - Sem prejuízo das 
formalidades previstas na legislação aplicável, os acionistas deverão ser convocados para as 
Assembleias Gerais da Sociedade mediante comunicação escrita, enviada com, no mínimo, 8 dias 
de antecedência da data marcada para sua realização. Artigo 11. As Assembleias Gerais serão 
presididas por Acionista escolhido por maioria de votos dos presentes e secretariadas por quem 
o presidente da Assembleia indicar. Artigo 12. As deliberações da Assembleia Geral serão 
tomadas por maioria de votos, desconsiderando os votos em branco, com exceção das matérias 
abaixo listadas, que dependerão do voto favorável de Acionistas titulares de pelo menos 3/4 das 
ações representativas do capital social da Sociedade: a) Alteração do Estatuto Social da 
Sociedade, incorporação, fusão, cisão, transformação, ou outra forma de reorganização societária 
que envolva a Sociedade; b) Confessar falência ou pedir recuperação judicial ou extrajudicial, 
dissolução da Sociedade, ou a cessação do estado de liquidação; c) Negociação pela Sociedade 
de suas próprias ações, emissão de ações, aumentos e reduções do capital social, com 
observância das condições previstas neste Estatuto; d) Avaliação de bens com que o Acionista 
vier a concorrer para a formação do capital social ou para integralização de ações, em caso de 
aumento de capital; e) Alienação e/ou constituição de ônus ou gravames de qualquer natureza 
sobre bens do ativo permanente da Sociedade; f) Destinação do lucro quando não observada a 
distribuição mínima de 30% do lucro líquido do exercício; g) Abertura e extinção de fi liais ou 
quaisquer outros estabelecimentos da Sociedade no país ou no exterior; h) Aquisição, oneração 
ou alienação, pela Sociedade, a qualquer título, de participação em outras sociedades, ou ainda a 
sua participação em consórcios ou em grupo de sociedades; i) A constituição de ônus reais e a 
prestação de garantias a obrigações de terceiros; j) Aprovar a política de remuneração e 
benefícios dos empregados da Sociedade, bem como, decidir sobre qualquer participação dos 
empregados nos lucros ou resultados da Sociedade; k) Emissão de quaisquer valores mobiliários 
ou de opções de compra de valores mobiliários de emissão da Sociedade; l) Aprovação de 
operações da Sociedade que envolvam: (i) Contratação de fi nanciamentos ou empréstimos de 
quaisquer valores; (ii) quaisquer fi nanciamentos ou empréstimos em moeda estrangeira; (iii) 
Alienação de bens do ativo permanente; (iv) contratos com clientes públicos ou privados cuja 
receita mensal seja superior a R$ 10.000.000,00; (v) aquisição de bens destinados à manutenção 
da capacidade produtiva já existente (capex de manutenção) de valor superior a R$ 30.000,00; e 
(vi) aquisição de bens destinados ao aumento da capacidade produtiva já existente (capex de 
desenvolvimento) de valor superior a R$ 30.000,00. Capítulo IV - Administração: Seção I – 
Normas Gerais: Artigo 13. A administração da Sociedade compete à Diretoria, que terá as 
atribuições conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social. Artigo 14. A remuneração global da 
Diretoria será fi xada anualmente pela Assembleia Geral, cabendo-lhe também a respectiva 
distribuição. Artigo 15. Os membros da Diretoria tomam posse mediante a assinatura dos 
respectivos termos nos livros próprios, observado que tais membros estão sujeitos às exigências, 
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impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades previstos na Lei das S.A. Seção II – 
Diretoria: Artigo 16. A Diretoria será composta por no mínimo 2 e no máximo 5 Diretores, 
eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, para um mandato de 2 
anos, podendo ser reeleitos; sendo 1 Diretor Presidente, 1 Diretor Técnico e demais sem 
designação específi ca. Os diretores devem permanecer em seus cargos e no exercício de suas 
funções até a eleição e posse de seus sucessores. § Único. Disposições sobre a organização e 
funcionamento da Diretoria poderão ser regulamentadas em regimento interno, aprovado pelo 
próprio órgão. Artigo 17. Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a 
prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os 
quais seja por lei ou pelo presente Estatuto Social atribuída a competência à Assembleia Geral. 
Artigo 18. No caso de vacância de um dos cargos de Diretor, será imediatamente convocada 
Assembleia para eleger o substituto, que completará o mandato do Diretor substituído. No caso 
de ausência ou impedimento temporário de qualquer Diretor, as suas atribuições serão exercidas 
cumulativamente pelo outro Diretor. Artigo 19. A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada 
pelo Diretor Presidente ou por outros 2 Diretores em conjunto; a convocação deverá ser feita por 
escrito, por carta, fax ou “e-mail”, com antecedência mínima de 3 dias úteis, sendo considerada 
regularmente instalada a reunião que contar com a presença de pelo menos 2 membros em 
exercício. Considerar-se-á dispensada a convocação para a reunião à qual comparecerem todos 
os Diretores, ou se declararem, por escrito, cientes do local, data e hora e ordem do dia. Cópias 
das atas das Reuniões da Diretoria deverão ser entregues a todos os membros. Artigo 20. A 
Diretoria será responsável pelas atribuições estabelecidas por lei e neste Estatuto Social para a 
prática dos atos necessários para o funcionamento regular da Sociedade, notadamente: (i) 
administrar e gerir os negócios sociais da Sociedade; (ii) emitir e aprovar normas e regulamentos 
internos que julgar úteis ou necessários; (iii) elaborar anualmente relatório da administração e 
demonstrativo econômico-fi nanceiro do exercício, submetendo-o à Assembleia Geral; (iv) 
elaborar a estrutura organizacional da Sociedade, defi nir cargos, funções a política de 
remuneração dos empregados; (v) aprovar a celebração de contratos de qualquer natureza, 
observados os limites e os casos de aprovação prévia da Assembleia Geral, previstos no Artigo 12; 
e (vi) praticar outros atos da administração geral e comum da Sociedade. Seção III – 
Representação: Artigo 21. Observado o disposto nos parágrafos deste Artigo, todos os 
documentos, inclusive contratos, que criem obrigações para a Sociedade ou desonerem terceiros 
de obrigações para com a Sociedade deverão, sob pena de não produzirem efeitos contra a 
mesma, ser assinados: (i) pelo Diretor Presidente, em conjunto com outro Diretor; (ii) por 02 
Diretores em conjunto; (iii) por 01 Diretor, em conjunto, com um procurador constituído nos 
termos do Artigo 22; (iv) isoladamente por qualquer um dos Diretores ou por 1 procurador 
constituído nos termos do Artigo 22 abaixo, porém limitados a casos expressamente autorizados 
pela Assembleia Geral nesse sentido, ou para a prática dos atos constantes do § 1º do presente 
Artigo; (v) nos casos previstos no § 3º do presente Artigo, por 2 procuradores constituídos, em 
conjunto, nos termos do Artigo 22 abaixo. § 1º. A Sociedade poderá ser representada 
isoladamente pelo Diretor Presidente, por qualquer um de seus Diretores ou por um procurador 
constituído nos termos do Artigo 22 abaixo: (i) na prática dos atos de administração perante 
repartições públicas federal, estadual, municipal, autarquias, empresas públicas ou mistas, 
inclusive representação ativa ou passiva da Sociedade, em juízo ou fora dele; (ii) na apresentação 
de propostas em licitações públicas e particulares; (iii) na assinatura de correspondência e atos de 
simples rotina; (iv) no endosso de títulos para efeitos de cobrança ou depósito, inclusive vistos em 
medições e seus respectivos recebimentos, sempre em nome da Sociedade, em instituições 
fi nanceiras; e (v) nas hipóteses em que a representação isolada da Sociedade, pelo Diretor 
Presidente, por um Diretor ou procurador seja expressamente autorizada pela Assembleia Geral. 
§ 2º. A Sociedade poderá ser representada nas reuniões de sócios ou nas assembleias gerais de 
sociedades de que a Sociedade participe como sócia ou acionista: (i) pelo Diretor Presidente, em 
conjunto com um Diretor ou um procurador constituído nos termos do Artigo 22 abaixo; (ii) por 
2 Diretores em conjunto; (iii) por 1 Diretor e 1 procurador constituído no Artigo 22 abaixo; ou (iv) 
por 2 procuradores constituídos nos termos do Artigo 22 abaixo. § 3º. A Sociedade poderá ser 
representada por 2 procuradores constituídos na forma do Artigo 22 abaixo perante instituições 
fi nanceiras, públicas ou privadas, em quaisquer de seus departamentos e divisões, exclusivamente 
para a assinatura de propostas e documentos em geral para abertura de contas bancárias e para 
operá-las, emissão, assinatura e endosso de cheques, saques e recibos, autorização de débitos em 
conta corrente, transferências e pagamentos por meio de cartas, solicitação de extratos de conta 
corrente e requisição e retirada de talões de cheques, compra e venda de moedas estrangeira, 
incluindo a assinatura dos respectivos contratos de câmbio. Artigo 22. As procurações outorgadas 
pela Sociedade deverão ser assinadas pelo Diretor Presidente em conjunto com um Diretor ou por 
dois Diretores, devendo especifi car expressamente os poderes conferidos, devendo conter 
expressa vedação quanto à possibilidade de substabelecimento das mesmas, bem como 
determinar o prazo de respectiva validade, limitando este a, no máximo, 1 ano. § 1º. As 
procurações ad judicia outorgadas pela Sociedade poderão ser assinadas pelo Diretor Presidente 
isoladamente. § 2º. A restrição quanto ao substabelecimento e ao prazo previstos no caput deste 
Artigo não se aplicam às procurações ad judicia. Artigo 23. É vedado aos administradores e aos 
procuradores da Sociedade obrigar a mesma em negócios estranhos ao objeto social, bem como 
praticar atos de liberalidade em nome da mesma ou conceder avais, fi anças e outras garantias 
que não sejam necessárias à consecução do objeto social, ressalvadas as garantias autorizadas 
expressamente neste Estatuto Social. Seção IV – Conselho Fiscal: Artigo 24. O Conselho 
Fiscal da Sociedade é de caráter não permanente, funcionando somente nos exercícios em que 
for instalado a pedido dos acionistas, composto por 3 membros efetivos e igual número de 
suplentes, com mandato de 1 ano, aos quais competirão as atribuições previstas em lei. § único 
– A instalação e funcionamento do Conselho Fiscal obedecerão ao disposto no artigo 161 da Lei 
das S.A. Capítulo V: Exercício Social, Demonstrações e Lucros: Artigo 25. O exercício 
social coincidirá com o ano civil, iniciando-se em 1º de janeiro e terminando em 31 de dezembro 
de cada ano. Artigo 26. No encerramento do exercício social, será levantado o balanço 
patrimonial e serão elaboradas as demonstrações fi nanceiras. Do resultado serão deduzidos os 
prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda. Juntamente com as demonstrações 
fi nanceiras, a Diretoria apresentará proposta à Assembleia Geral Ordinária sobre a destinação a 
ser dada ao lucro líquido, destinando, obrigatoriamente: (a) 5% para constituição da reserva 
legal, até atingir 20% do capital social; (b) quando for o caso, as importâncias necessárias ou as 
admitidas para as reservas de que tratam os Artigos 195 a 197 da Lei das S.A.; e (c) aos acionistas 
é assegurado o direito ao recebimento de um dividendo anual obrigatório não inferior a 30% do 
lucro líquido do exercício. Artigo 27. Por deliberação da Assembleia Geral, a Sociedade poderá 
levantar balanços semestrais ou, ainda, correspondentes a períodos menores, e declarar, 
dividendos à conta do lucro apurado nesses balanços, observadas as disposições legais aplicáveis, 
que poderão ser imputados ao dividendo obrigatório. Capítulo VI: Liquidação e Dissolução: 
Artigo 28. A Sociedade será liquidada nos casos previstos em lei, sendo a Assembleia Geral o 
órgão competente para determinar a forma de liquidação, nomear o liquidante e instalar o 
Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação. Capítulo VII: Resolução de 
Confl itos: Artigo 29. Fica eleito para dirimir eventuais controvérsias o foro da Comarca de São 
Paulo, Estado de São Paulo, com expressa renúncia de qualquer outro.

1. Data, hora, local: 30.09.2020, 10hs, na sede social da Alphaville S.A. (“Companhia”), 
São Paulo/SP, Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070. 2. Con-
vocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme dis-
posto no artigo 124, §4º, Lei 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), ten-
do em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme 
assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. 
3. Mesa: Os trabalhos foram presididos por Ricardo Leonel Scavazza e secretariados por An-
tonio Fernando Checchia Wever. 4. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre: (i) a altera-
ção dos termos e condições dos bônus de subscrição atribuídos pela Companhia conforme 
a sua assembleia geral datada de 30.06.2020; (ii) a autorização à administração da Compa-
nhia para celebrar os documentos e praticar todos os atos necessários ou convenientes ao 
cumprimento das deliberações que vierem a ser aprovadas. 5. Deliberações: Primeiramen-
te, os acionistas aprovaram a lavratura da ata da presente Assembleia Geral na forma de su-
mário dos fatos ocorridos, conforme o §1º do artigo 130 da Lei das S.A.. Após a discussão 
das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, sem quaisquer ressalvas ou restri-
ções, deliberaram por unanimidade, com a abstenção daqueles legalmente impedidos, o 
quanto segue: 5.1. Alterar os termos e condições dos 2 bônus de subscrição originalmente 
emitidos pela Companhia, dentro do limite do capital autorizado, na sua AGE realizada em 
30.06.2020, que passam a vigorar conforme os certifi cados aditados constantes do Anexo I 
(“Bônus de Subscrição”). Mediante o cumprimento dos termos e condições lá previstos, os 
titulares dos Bônus de Subscrição terão o direito de subscrever novas ações ordinárias, no-
minativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, nas quantidades, preços e demais 
condições lá contidos em sua forma aditada. 5.1.1. Os acionistas da Companhia, por una-
nimidade, manifestaram sua concordância com o aditamento aos termos e condições dos 
Bônus de Subscrição, renunciando a qualquer direito de preferência a que pudessem fazer 
jus com relação ao tema. Da mesma forma, e conforme contido no Anexo I, os titulares dos 
respectivos Bônus de Subscrição concordaram expressamente com o seu aditamento, fi rman-
do os respectivos Bônus de Subscrição contidos no Anexo I. 5.2. Autorizar administração da 
Companhia a celebrar os documentos e praticar todos os atos necessários ou convenientes 
ao cumprimento das deliberações ora aprovadas. 6. Encerramento: Não havendo nada 
mais a tratar, o presidente declarou a Assembleia Geral encerrada e suspendeu os trabalhos 
pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, foi as-
sinada por todos os presentes. São Paulo, 30.09.2020. Presenças: Mesa: Ricardo Leonel 
Scavazza - Presidente; e Antonio Fernando Checchia Wever - Secretário. Acionistas Pre-
sentes: (aa) Pátria - Brazilian Private Equity Fund IV - Fundo de Investimento em Participa-
ções Multiestratégia; Brazilian Private Equity IV - Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia; Pátria Real Estate II Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participa-
ções; Pátria Real Estate III Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações; e Al-
pha-Co Investimento Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações. Certifi co e 
dou fé que a presente é cópia fi el da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 30.09.2020. Ri-
cardo Leonel Scavazza - Presidente, Antonio Fernando Checchia Wever - Secretá-
rio. JUCESP nº 436.404/20-5 em 19.10.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo I - Bônus de Subscrição - Certifi cado Nº 1/2 - Série 1: Nº: 1; Objeto: Este Bô-
nus de Subscrição confere ao seu detentor o direito à subscrição de 12.100 novas ações or-
dinárias de emissão da Alphaville S.A., observados os limites, condições e o preço de emis-
são defi nidos neste Bônus de Subscrição; Preço de Exercício: R$1,00; Prazo Limite para 
Exercício: Em até 30 dias após o cumprimento da Condição Precedente. 1. Certifi cação: 
Certifi ca-se que o titular (identifi cado abaixo), é titular de 1 Bônus de Subscrição da Série 1 
de emissão da Alphaville S.A. (qualifi cada abaixo), cuja emissão foi originalmente aprova-
da por unanimidade na sua Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30.06.2020, e 
cujo aditamento foi aprovado por unanimidade na sua Assembleia Geral Extraordinária rea-
lizada em 30.09.2020, nos termos e condições descritos neste instrumento e na legislação 
em vigor. As disposições previstas neste Certifi cado obrigam a Alphaville S.A. em caráter ir-
revogável e irretratável. 2. Titular: Brazilian Private Equity IV - Fundo de Investi-
mento em Participações Multiestratégia, fundo de investimento em participações 
CNPJ nº 13.328.665/0001-70, neste ato representado na forma do seu regulamento por Pá-
tria Investimentos Ltda., sociedade limitada, CNPJ nº 12.461.756/0001-17, com sede em São 
Paulo/SP, Avenida Cidade Jardim, nº 803, 8º andar, sala A, Itaim Bibi, CEP 01453-000, por 
sua vez representada na forma de seu contrato social. 3. Emissora: Alphaville S.A. so-
ciedade por ações de capital fechado, CNPJ nº 16.811.931/0001-00, com sede em São Pau-
lo/SP, Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070 (“Companhia”). 
4. Capital Social, Capital Social Autorizado e Ações: Conforme aprovado na Assem-
bleia Geral Extraordinária realizada em 22.09.2020, o capital social da Companhia é, nesta 
data, de R$1.300.632.855,65, representado por 11.482.979 ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal. Cada ação ordinária da Companhia confere ao seu titular o direito a 
um voto nas assembleias gerais da Companhia, bem como o direito ao recebimento de di-
videndos, proporcionais à sua participação no capital social, nos termos do Estatuto Social 
da Companhia e da lei aplicável. 5. Capital Autorizado: A Companhia está autorizada a 
aumentar o capital social, mediante deliberação do Conselho de Administração e indepen-
dentemente de reforma estatutária, até o montante total de R$6.300.632.855,65. A Com-
panhia deverá, até a Data Limite ou o término do Prazo de Exercício (defi nidos abaixo), o 
que ocorrer primeiro, manter parcela do seu capital autorizado disponível para suportar o 
exercício integral deste bônus de subscrição. 6. Características do Bônus de Subscri-
ção: 6.1. Bônus de Subscrição: Em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia rea-
lizada em 30.06.2020, foram aprovados e emitidos 2 (dois) Bônus de Subscrição, dentro do 
capital autorizado da Companhia, nos termos dos artigos 75 e seguintes da Lei nº 6.404/76 
(“Lei das S.A.”). Em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 30.09.2020, 
foi aprovado o aditamento aos termos dos referidos Bônus de Subscrição, conforme conso-
lidados neste instrumento. 6.2. Número de Série e Ordem: Este certifi cado representa 
1 Bônus de Subscrição da Companhia, de número de ordem 1, da série 1, de um total de 2 
Bônus de Subscrição emitidos pela Companhia. 6.3. Número de Ações objeto deste 
Bônus de Subscrição: Sujeito ao cumprimento da Condição Precedente e demais termos 
e condições aqui previstos, o Bônus de Subscrição representado por este certifi cado confe-
re a seu titular, mediante o seu exercício, o direito indivisível à subscrição de 12.100 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia. 6.4. O número de 
ações acima será automaticamente ajustado para refl etir eventuais grupamentos ou des-
dobramentos das ações da Companhia. Para fi ns de esclarecimento, o número de ações aci-
ma já considera os grupamentos de ações realizados pela Companhia em suas assembleias 
gerais datadas de 10.08.2020 e 22.09.2020. 6.5. As ações gozarão de direitos políticos e 
patrimoniais idênticos àqueles conferidos às demais ações ordinárias da Companhia. 
7. Condição Precedente: O exercício do Bônus de Subscrição pelo seu titular estará con-
dicionado à conclusão satisfatória de uma oferta pública inicial de distribuição de ações de 
emissão da Companhia, de modo que a Companhia passe a ser listada para negociação na 
B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. (“IPO”), a ser verifi cada mediante a publicação do anúncio de 
início de distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 400, de 29.12.2003, que deverá ocor-
rer até a Data Limite (“Condição Precedente”). 8. Data Limite: Para que este Bônus de 
Subscrição se torne exercível nos termos aqui previstos, a Condição Precedente deverá ser 
verifi cada em até 5 anos a contar da sua emissão (“Data Limite”). Se a Condição Preceden-
te não for verifi cada até a Data Limite, este Bônus de Subscrição expirará de pleno direito 
e independentemente de notifi cação. 9. Preço de Exercício: O preço de exercício do Bô-
nus de Subscrição representado por este certifi cado será de R$1,00, pela totalidade das 
ações por ele representadas (“Preço de Exercício”), e deverá ser pago à vista e em moeda 
corrente nacional à Companhia. 10. Prazo e Forma de Exercício: Mediante a verifi ca-
ção da Condição Precedente, este Bônus de Subscrição deverá ser exercido pelo seu titular 
em até 30 dias (“Prazo de Exercício”), em sua totalidade e em uma única vez, mediante a 
apresentação deste certifi cado à Companhia e pagamento do Preço de Exercício. Median-
te o exercício o Bônus de Subscrição dentro do Prazo de Exercício e pagamento do Preço de 
Exercício, a Companhia deverá, no menor prazo possível, que não excederá 30 contados do 
exercício, emitir e entregar as ações objeto do Bônus ao titular. 10.1. Cumprida a Condição 
Precedente, se o titular não exercer Bônus de Subscrição até o término do Prazo de Exercí-
cio, o Bônus de Subscrição expirará de pleno direito e independentemente de notifi cação, 
devendo seu certifi cado ser devolvido à Companhia. 11. Proibição à Transferência e 
Oneração: Este Bônus de Subscrição não poderá ser onerado, transferido ou cedido pelo 
titular, exceto em virtude de sucessão legal. Qualquer transferência ou oneração do Bônus 

de Subscrição em violação aos termos aqui descritos será inefi caz perante a Companhia e 
resultará no seu cancelamento. 12. Operações Societárias: Este Bônus de Subscrição 
não impedirá a Companhia de se envolver em operações societárias de qualquer natureza. 
Caso uma operação societária impacte de forma adversa o direito aqui consubstanciado, o 
Bônus de Subscrição será ajustado para preservar o direito do titular na forma aqui pactua-
da, inclusive mediante a emissão de direito equivalente na companha que venha a suceder 
a Companhia. 13. Irrevogabilidade: As disposições aqui previstas obrigam a Companhia 
e o titular em caráter irrevogável e irretratável, bem como seus sucessores, a qualquer títu-
lo. 14. Concordância; devolução: O titular manifesta sua concordância expressa com o 
aditamento deste Bônus de Subscrição e devolve nesta data à Companhia o certifi cado do 
bônus de subscrição originalmente emitido, que fi ca cancelado para todos os fi ns. 15. Lei 
Aplicável e Solução de Confl itos: O Bônus de Subscrição objeto deste certifi cado será 
regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil. Todas e quais-
quer questões oriundas deste certifi cado de Bônus de Subscrição serão defi nitivamente di-
rimidas através de arbitragem, nos termos do Estatuto Social da Companhia. O titular do 
Bônus de Subscrição neste ato declara sua adesão integral e irrevogável ao compromisso 
arbitral previsto no Estatuto Social. São Paulo, 30.09.2020. Emissora: Alphaville S.A., Klaus-
ner Henrique Monteiro da Silva - Diretor e Guilherme de Puppi e Silva - Diretor. Titular: Bra-
zilian Private Equity IV - Fundo de Investimento em Participações Multiestra-
tégia, Ricardo Leonel Scavazza e Antonio Fernando Checchia Wever. Bônus de Subscri-
ção: Certifi cado Nº 2/2 - Série 1: Nº: 1; Objeto: Este Bônus de Subscrição confere ao seu 
detentor o direito à subscrição de 548.085 novas ações ordinárias de emissão da Alphavil-
le S.A., observados os limites, condições e o preço de emissão defi nidos neste Bônus de Subs-
crição; Preço de Exercício: R$1,00; Prazo Limite para Exercício: Em até 30 dias após 
o cumprimento da Condição Precedente. 1. Certifi cação: Certifi ca-se que o titular (iden-
tifi cado abaixo) é titular de 1 Bônus de Subscrição da Série 1 de emissão da Alphaville S.A. 
(qualifi cada abaixo), cuja emissão foi originalmente aprovada por unanimidade na sua As-
sembleia Geral Extraordinária realizada em 30.06.2020, e cujo aditamento foi aprovado por 
unanimidade na sua Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30.09.2020, nos termos 
e condições descritos neste instrumento e na legislação em vigor. As disposições previstas 
neste Certifi cado obrigam a Alphaville S.A. em caráter irrevogável e irretratável. 2. Titular: 
Pátria Brazilian Private Equity Fund IV - Fundo de Investimento em Participa-
ções Multiestratégia, fundo de investimento em participações CNPJ nº 13.328.577/0001-
79, neste ato representado na forma do seu regulamento por Pátria Investimentos Ltda., so-
ciedade limitada, CNPJ nº 12.461.756/0001-17, com sede em São Paulo/SP, Avenida Cidade 
Jardim, 803, 8º andar, sala A, Itaim Bibi, CEP 01453-000, por sua vez representada na for-
ma de seu contrato social. 3. Emissora: Alphaville S.A. sociedade por ações de capital 
fechado, CNPJ nº 16.811.931/0001-00, com sede em São Paulo/SP, Avenida Dra. Ruth Car-
doso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070 (“Companhia”). 4. Capital Social, Ca-
pital Social Autorizado e Ações: Conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordi-
nária realizada em 22.09.2020, o capital social da Companhia é, nesta data, de 
R$1.300.632.855,65, representado por 11.482.979 ações ordinárias, nominativas e sem va-
lor nominal. Cada ação ordinária da Companhia confere ao seu titular o direito a um voto 
nas assembleias gerais da Companhia, bem como o direito ao recebimento de dividendos, 
proporcionais à sua participação no capital social, nos termos do Estatuto Social da Com-
panhia e da lei aplicável. 5. Capital Autorizado: A Companhia está autorizada a aumen-
tar o capital social, mediante deliberação do Conselho de Administração e independente-
mente de reforma estatutária, até o montante total de R$6.300.632.855,65. A Companhia 
deverá, até a Data Limite ou o término do Prazo de Exercício (defi nidos abaixo), o que ocor-
rer primeiro, manter parcela do seu capital autorizado disponível para suportar o exercício 
integral deste bônus de subscrição. 6. Características do Bônus de Subscrição: 
6.1. Bônus de Subscrição: Em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada 
em 30.06.2020, foram aprovados e emitidos 2 Bônus de Subscrição, dentro do capital au-
torizado da Companhia, nos termos dos artigos 75 e seguintes da Lei nº 6.404/76 (“Lei das 
S.A.”). Em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 30.09.2020, foi apro-
vado o aditamento aos termos dos referidos Bônus de Subscrição, conforme consolidados 
neste instrumento. 6.2. Número de Série e Ordem: Este certifi cado representa 1 Bônus 
de Subscrição da Companhia, de número de ordem 2, da série 1, de um total de 2 Bônus de 
Subscrição emitidos pela Companhia. 6.3. Número de Ações objeto deste Bônus de 
Subscrição: Sujeito ao cumprimento da Condição Precedente e demais termos e condi-
ções aqui previstos, o Bônus de Subscrição representado por este certifi cado confere a seu 
titular, mediante o seu exercício, o direito indivisível à subscrição de 548.085 ações ordiná-
rias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia. 6.4. O número de ações 
acima será automaticamente ajustado para refl etir eventuais grupamentos ou desdobra-
mentos das ações da Companhia. Para fi ns de esclarecimento, o número de ações acima já 
considera os grupamentos de ações realizados pela Companhia em suas assembleias ge-
rais datadas de 10.08.2020 e 22.09.2020. 6.5. Caso a aplicação da fórmula resulte em fra-
ção de ação, o arredondamento será feito para o número inteiro de ações imediatamente 
inferior. 6.6. As ações gozarão de direitos políticos e patrimoniais idênticos àqueles confe-
ridos às demais ações ordinárias da Companhia. 7. Condição Precedente: O exercício 
do Bônus de Subscrição pelo seu titular estará condicionado à conclusão satisfatória de uma 
oferta pública inicial de distribuição de ações de emissão da Companhia, de modo que a 
Companhia passe a ser listada para negociação na B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. (“IPO”), a 
ser verifi cada mediante a publicação do anúncio de início de distribuição, nos termos da Ins-
trução CVM nº 400, de 29.12.2003, que deverá ocorrer até a Data Limite (“Condição Pre-
cedente”). 8. Data Limite: Para que este Bônus de Subscrição se torne exercível nos ter-
mos aqui previstos, a Condição Precedente deverá ser verifi cada em até 5 anos a contar da 
sua emissão (“Data Limite”). Se a Condição Precedente não for verifi cada até a Data Limi-
te, este Bônus de Subscrição expirará de pleno direito e independentemente de notifi cação. 
9. Preço de Exercício: O preço de exercício do Bônus de Subscrição representado por este 
certifi cado será de R$1,00, pela totalidade das ações por ele representadas (“Preço de Exer-
cício”), e deverá ser pago à vista e em moeda corrente nacional à Companhia. 10. Prazo 
e Forma de Exercício: Mediante a verifi cação da Condição Precedente, este Bônus de 
Subscrição deverá ser exercido pelo seu titular em até 30 dias (“Prazo de Exercício”), em 
sua totalidade e em uma única vez, mediante a apresentação deste certifi cado à Compa-
nhia e pagamento do Preço de Exercício. Mediante o exercício o Bônus de Subscrição den-
tro do Prazo de Exercício e pagamento do Preço de Exercício, a Companhia deverá, no me-
nor prazo possível, que não excederá 30 (trinta) contados do exercício, emitir e entregar as 
ações objeto do Bônus ao titular. 10.1. Cumprida a Condição Precedente, se o titular não 
exercer Bônus de Subscrição até o término do Prazo de Exercício, o Bônus de Subscrição ex-
pirará de pleno direito e independentemente de notifi cação, devendo seu certifi cado ser de-
volvido à Companhia. 11. Proibição à Transferência e Oneração: Este Bônus de Subs-
crição não poderá ser onerado, transferido ou cedido pelo titular, exceto em virtude de su-
cessão legal. Qualquer transferência ou oneração do Bônus de Subscrição em violação aos 
termos aqui descritos será inefi caz perante a Companhia e resultará no seu cancelamento. 
12. Operações Societárias: Este Bônus de Subscrição não impedirá a Companhia de se 
envolver em operações societárias de qualquer natureza. Caso uma operação societária im-
pacte de forma adversa o direito aqui consubstanciado, o Bônus de Subscrição será ajusta-
do para preservar o direito do titular na forma aqui pactuada, inclusive mediante a emissão 
de direito equivalente na companha que venha a suceder a Companhia. 13. Irrevogabi-
lidade: As disposições aqui previstas obrigam a Companhia e o titular em caráter irrevo-
gável e irretratável, bem como seus sucessores, a qualquer título. 14. Concordância; de-
volução: O titular manifesta sua concordância expressa com o aditamento deste Bônus de 
Subscrição e devolve nesta data à Companhia o certifi cado do bônus de subscrição origi-
nalmente emitido, que fi ca cancelado para todos os fi ns. 15. Lei Aplicável e Solução de 
Confl itos: O Bônus de Subscrição objeto deste certifi cado será regido e interpretado de 
acordo com as leis da República Federativa do Brasil. Todas e quaisquer questões oriundas 
deste certifi cado de Bônus de Subscrição serão defi nitivamente dirimidas através de arbi-
tragem, nos termos do Estatuto Social da Companhia. O titular do Bônus de Subscrição nes-
te ato declara sua adesão integral e irrevogável ao compromisso arbitral previsto no Esta-
tuto Social. São Paulo, 30.09.2020. Emissora: Alphaville S.A., Klausner Henrique Montei-
ro da Silva - Diretor e Guilherme de Puppi e Silva - Diretor. Titular: Pátria Brazilian Priva-
te Equity Fund IV - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, 
Ricardo Leonel Scavazza e Antonio Fernando Checchia Wever.

Alphaville S.A. - CNPJ nº 16.811.931/0001-00 - NIRE 35.300.442.296
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Setembro de 2020

Balanço Patrimonial em 31/12/2019 (Em R$ mil)
Ativo 31/12/2019
Circulante 628
Caixa e equivalentes de caixa 122
Outros Créditos 506
Não Circulante 127.602
Imóveis a comercializar 105.082
Empréstimos 1
Investimentos 22.519
Total do Ativo 128.230

Demonstração do Resultado do exercício findo
31/12/2019

Resultado operacional (3.536)
Resultado antes da CS e IR (3.536)
Resultado do exercício (3.536)

Passivo 31/12/2019
Circulante 171
Fornecedores 144
Obrigações tributárias 27
Não circulante 4.269
Partes Relacionadas 520
Empréstimos 3.749
Patrimônio Líquido 123.790
Total do passivo e patrimônio líquido 128.230

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados do exercício
31/12/2019

Saldos em 31 de dezembro de 2018 -
Prejuízo do exercício (3.536)

Saldos em 31 de dezembro de 2019 (3.536)

CAACI Imobiliária S.A.
CNPJ/MF: 34.576.543/0001-73
Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Apresentamos a V.Sas, o extrato das demonstrações financeiras relativo ao exercício social encerrado em 31.12.2019. Colocamos à disposição dos interessados a sua versão detalhada. A Administração.
São Paulo, outubro de 2020.

A Diretoria

Fábio Roberto Benvindo - Contador - CRC 1SP255684/O-3

Demonstração dos Fluxos de Caixa do exercício findo
Das atividades operacionais 31/12/2019
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício antes do IR e CS (3.536)
Resultado Equivalência patrimonial 274
Outras operações que não afetam caixa (793)
Variação líquida de ativos e passivos 3.933
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 122
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 122
Caixa e equivalentes de caixa
No fim do exercício 122
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 122

Balanço Patrimonial em 31/12/2019 e 2018 (Em R$ mil)
Ativo 2019 2018
Circulante 101.347 10.522
Caixa e equivalentes de caixa 38.643 3.212
Outros Créditos 62.704 7.310
Não Circulante 103.365 217.934
Partes relacionadas 489 1.620
Investimentos 102.876 216.314
Total do Ativo 204.712 228.456
Passivo/Passivo circulante 636 2.851
Obrigações tributárias 636 1.437
Outras contas a pagar - 1.414
Patrimônio Líquido 204.076 225.605
Total do passivo e patrimônio líquido 204.712 228.456

Demonstração Resultado dos exercícios Findos em 31/12/2019 e 2018
2019 2018

Resultado operacional 303.242 46.652
Resultado antes da CS e IR 303.242 46.652
Imposto de renda e contribuição social (78.483) (1.437)
Resultado do exercício 224.759 45.215

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados
dos exercícios Findos em 31/12/2019 e 2018

2019 2018
Saldos em 31 de dezembro de 2018 167.351 127.133
Resultado do exercício 224.759 45.215
Dividendos distribuídos (256.137) (4.998)
Outras movimentações (961) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 135.973 167.351

Cia. Agricola, Administradora, Comercial e Industrial “CAACI”
CNPJ/MF nº 61.066.726/00001-11

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Apresentamos a V.Sas, o extrato das demonstrações financeiras relativo ao exercício social encerrado em 31.12.2019. Colocamos à disposição dos interessados a sua versão detalhada. A  Administração.
São Paulo,  outubro de 2020.

A Diretoria Fábio Roberto Benvindo - Contador - CRC 1SP255684/O-3

Demonstração Fluxo de Caixa exercícios Findos em 31/12/2019 e 2018
Das atividades operacionais 2019 2018
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício antes do IR e CS 303.242 45.216
Resultado Equivalência patrimonial (72.891) (42.355)
Outros ajustes que não afetam caixa 9.849 (192)
Variação líquida de ativos e passivos (134.961) (8.678)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais (58.099) (6.010)
Caixa líquido gerado pelas atividades investimento 186.329 9.626
Caixa líquido gerado pelas atividades financiamento(256.137) (5.369)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 35.431 (1.753)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 3.212 4.965
No fim do exercício 38.643 3.212
Aumento (redução) líquido de caixa
 e equivalentes de caixa 35.431 (1.753)

7ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP. 7º Oficio Cível 
Edital de Citação. Prazo 20 dias.Processo nº 1016199-52. 
2015.8.26.0100.O Dr. Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, 
Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, Foro Central Cível/SP. Faz 
saber que nos autos da ação de dissolução e liquidação de 
sociedades, movidos por Cristiana Agostini Menezes, foi 
deferida a citação por edital de Happy Shop Brasil Agência de 
Marketing Online Ltda. CNPJ 17.087.389/0001-57, em relação 
à homologação da desistência da ação quanto a empresa 
Happy Shop Spa. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se 
edital de citação para que em 15 dias a fluir do prazo supra, 
conteste o feito, sob pena de serem aceitos os fatos, 
nomeando-se curador especial em caso de revelia.Será o 
edital afixado e publicado na forma da Lei.                         [22,23] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1019174-84.2014.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ
RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) THIAGO CANACHO SILVA,
CPF 336.040.248-03 e a TC FLEX MULTIMARCAS LTDA, CNPJ 07.793.371/0001-17, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de BANCO DO BRASIL S/A, alegando inadimplemento
do “Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Rápido” n.º 475.200.975 e “Contrato de Abertura de Crédito -
BB Giro Empresa Flex” n.º 475.200.976, cuja obrigação de liquidar os valores não foi cumprida pelos réus,
importando o débito em R$358.338,05 (em abril/2014). 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 e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

23 e 24/10

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República Federativa do Brasil, a
requerimento do ITAÚ UNIBANCO S/A, a todos que o presente edital virem ou interessar possa que, LUIZ
CLÁUDIO CORDOVIL, brasileiro, solteiro, maior, empresário, RG nº 18.436.274-X-SSP/SP, CPF nº
153.201.508-90, domiciliado em Indaiatuba/SP, residente na Rua Padre Manoel da Nóbrega, nº 730, apartamento
nº 81, Vila Sfeir, ficam intimados a purgarem a mora mediante o pagamento referente a 09 (nove) prestações
em atraso, vencidas de 30/12/2019 a 30/08/2020, no valor de R$33.899,00 (trinta e três mil, oitocentos e noventa
e nove reais), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor de R$35.728,36 (trinta e cinco mil,
setecentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos), que atualizado até 14/12/2020, perfaz o valor de
R$36.202,80 (trinta e seis mil, duzentos e dois reais e oitenta centavos), cuja planilha com os valores diários
para purgação de mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pelo ITAÚ UNIBANCO S/A, para
aquisição dos imóveis localizados na Avenida Jandira, nºs 501 (acesso principal), 513 e 517, apartamento nº
604, localizado no 6º pavimento do Edifício Ibirapuera Plaza Revolution Flat, em Indianópolis – 24° Subdistrito,
objetos de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força de Escritura Pública”
devidamente registrado sob n° 5 na matrícula nº 153.935. O pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial de
Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às
11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação deste. Fica
o devedor desde já advertido de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial
deste Registro, certificando este fato, promoverá, à vista da prova do pagamento, pelo fiduciário, do imposto
de transmissão “inter vivos”, a averbação da consolidação da propriedade do citado imóvel em nome do
fiduciário, ITAÚ UNIBANCO S/A, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo imóvel será
levado a público leilão, de acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São Paulo, 20 de
outubro de 2020. O Oficial. 22, 23 e 24/10
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0010009-20.2020.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª 
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eduardo Giorgetti Peres, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) PROMOSSOM - PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI, CNPJ 19.292.115/0001-25, que por este Juízo, tramita de 
uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Igreja Evangélica Assembleia de Deus Em São Paulo Brás Capital. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 9.222,14) , 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 de15 (quinze) 
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                               [23] 

TRADAQ LTDA. - CNPJ/ME nº 03.884.403/0001-39 - NIRE 35.216.327.431
Edital de Convocação - Reunião de Sócios

A administração da Tradaq Ltda., localizada na Rua Fiandeiras, nº 306, salas 31, 32, 34, Bairro Itaim Bibi, São Paulo/SP, (“So-
ciedade”), nos termos da Cláusula Sexta, § 1º, do Contrato Social, convoca os sócios a se reunirem em reunião de sócios, em 1ª 
convocação, em 19.11.2020, às 16h00, em formato digital, para discutirem e deliberarem acerca da seguinte ordem do dia: (i) 
aprovar as contas da administração e dos balanços patrimoniais concernentes aos exercícios encerrados em 31.12.2017, 31.12.2018 
e 31.12.2019; (ii) ratifi car da destinação do resultado do exercício encerrado em 31.12.2018; (iii) aprovar a destinação do resul-
tado do exercício encerrado em 31.12.2019; (iv) aprovar a admissão das sucessoras de José como sócias da Sociedade em vir-
tude do Processo de Inventário nº 1009994-96.2018.8.26.0004, que tramita perante a 01ª Vara da Família e Sucessões do Foro 
Regional da Lapa - Comarca da Capital do Estado de São Paulo; (v) eleger a nova Diretora; (vi) aprovar a alteração do Contrato 
Social, a fi m de refl etir as deliberações ora aprovadas; e (vii) autorizar a Diretora para que tome todas as medidas necessárias 
para a implementação das deliberações ora aprovadas (“Reunião”). A Reunião será realizada de modo digital por meio do siste-
ma Google Meets, pelo qual os sócios poderão ver e serem vistos, ouvir e se manifestarem, digitalmente. Os sócios que deseja-
rem participar deverão enviar um e-mail ao endereço patricia.molesf@gmail.com, com até 48h de antecedência do horário da 
reunião, solicitando as orientações técnicas de acesso ao sistema de participação remota. Para participar da Reunião, os sócios 
deverão apresentar: (a) documentos de identidade que contenham foto do titular e atos que comprovem a representação legal, 
quando for o caso; e/ou (b) original ou cópia autenticada do instrumento de outorga de poderes de representação com fi rma re-
conhecida em cartório. O envio de tais documentos com, no mínimo, 48h de antecedência, para o e-mail patricia.molesf@gmail.
com, observada a possibilidade de apresentação dos documentos exigidos com 30 minutos de antecedência do horário marca-
do para início das deliberações. Os documentos pertinentes às matérias a serem apreciadas na Reunião encontram-se, disponí-
veis aos sócios, para consulta, na sede social, bem como poderão ser disponibilizados por e-mail, mediante solicitação enviada 
ao endereço de e-mail patricia.molesf@gmail.com. São Paulo, 20.10.2020. Tradaq Ltda. p. Patrícia Moles Fanjul - (por e-mail)

HPL Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 19.989.298/0001-32 - NIRE 35.300.464.087

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 16 de Abril de 2020
1. Data, Hora e Local de Realização: Aos 16 dias do mês de abril de 2020, às 10h30, na sede social da HPL Empreen-
dimentos e Participações S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Ma-
galhães Jr., 700, 11º andar - parte, Itaim Bibi, CEP 04542-000 (“Companhia”). 2. Publicações e Convocação: Dispensa-
das as formalidades de convocação e publicações, nos termos dos artigos 124, §4º e 294 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). 
3. Presença: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto, conforme Livro de Regis-
tro de Presença de Acionistas. 4. Mesa: Os acionistas indicaram para presidir a mesa o Sr. Pedro Franco Sales o qual con-
vidou o Sr. Luiz Paulo Rodrigues de Freitas Parreiras para secretariar os trabalhos. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre 
(i) as contas dos administradores da Companhia, bem como as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social fi ndo 
em 31 de dezembro de 2019; (ii) a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos do exercício social fi ndo em 31 
de dezembro de 2019; (iii) eleição dos membros da Diretoria da companhia. 6. Deliberações: Instalada a assembleia ge-
ral, foram dispensadas as formalidades previstas no artigo 133 da Lei das S.A., nos termos do § 4º do referido dispositivo le-
gal. Foi também dispensada a leitura dos documentos e propostas objeto da ordem do dia, bem como as formalidades pre-
vistas no §1º do artigo 134 da Lei 6.404/76, pela totalidade dos acionistas presentes, detentores de 100% do capital social 
da Companhia, que declararam não ter qualquer pedido de esclarecimentos e que deliberaram, sem ressalvas, o quanto se-
gue. (i) Com a abstenção dos acionistas legalmente impedidos, aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, as con-
tas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações fi nanceiras da Companhia relativas ao exercício 
social fi ndo em 31 de dezembro de 2019. (ii) Aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a destinação do lucro líqui-
do relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, correspondente a R$ 66.921.775,43 (sessenta e seis milhões, 
novecentos e vinte e um mil, setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos), da seguinte forma: destinação da 
totalidade do lucro líquido à conta de dividendos obrigatórios, observado que, deste valor, após a compensação com os divi-
dendos intercalares pagos em relação ao exercício de 2019, no valor de R$ 65.437.557,35 (sessenta e cinco milhões, quatro-
centos e trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos), restará um saldo de R$ 1.484.218,08 
(um milhão, quatrocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e dezoito reais e oito centavos) que deverá ser distribuído aos acio-
nistas a título de dividendos, com base na composição acionária da Companhia na data desta assembleia, conforme propos-
ta da Diretoria na reunião realizada em 02 de abril de 2020. (iii) Eleger para compor a Diretoria da Companhia, com manda-
to de 02 (dois) anos, a encerrar-se na data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2021, os 
Srs. Pedro Franco Sales, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 11073177-5 IFP/RJ, ins-
crito no CPF/MF sob o nº 098.446.557-06, residente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto 
de Magalhães Jr., 700, 11º andar - parte, CEP 04542-000 e o Sr Luiz Paulo Rodrigues de Freitas Parreiras, brasileiro, 
casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 22828000-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 126368538-
20, residente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700, 11º andar - par-
te, CEP 04542-000. Os Diretores ora eleitos declaram, para fi ns do disposto no artigo 147, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, 
não estarem incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil. Para os fi ns 
do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, os Diretores tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo de pos-
se no Livro de Registro de Atas das Reuniões de Diretoria, na forma e no prazo do artigo 149 da Lei nº 6.404/76. Os acio-
nistas decidem que os Diretores eleitos não receberão remuneração. Foi aprovada a lavratura na forma de sumário dos fa-
tos ocorridos, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das S.A., bem como a publicação da ata com a omissão das assinaturas 
dos acionistas, nos termos do §2º do artigo 130 da Lei das S.A. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi 
oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, o Sr. Presidente suspendeu a sessão 
pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que reaberta, lida, conferida e aprovada, foi, por todos os presentes assinada. 
8. Assinaturas: Pedro Franco Sales, Presidente da Mesa; Luiz Paulo Rodrigues de Freitas Parreiras, Secretário 
da Mesa; Acionistas: HLS Empreendimentos e Participações Ltda., por seu administrador Luis Stuhlberger; Pedro 
Franco Sales; Luiz Paulo Rodrigues de Freitas Parreiras; David Alejandro Jordan; Eleonora Colussi Cypel 
de Luca; Artur Wichmann Neto; Pedro Fukui; Daniel Ribeiro Leichsering; Felipe de Santis Andrioli; Bruno 
Gargiulo; Luiz Ernesto Cavalcante Godinho; Franco Rodrigues Resende Veludo. Confere com a original lavra-
da em livro próprio. São Paulo, 16 de abril de 2020. Pedro Franco Sales - Presidente; Luiz Paulo Rodrigues de 
Freitas Parreiras - Secretário. JUCESP nº 398.521/20-7 em 24.09.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1053975-21.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Théo Assuar Gragnano, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALI EL KADRI MÓVEIS LTDA ME, CNPJ 05.480.368/0001-18, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de Nova Cozinha Design Ltda - Epp, objetivando o pagamento 
correspondente aos cheques nºs. 000021,000022,000023,000024,000025,000026 e 000028 no valor de R$ 
1.000,00 cada, sacados contra o Banco do Itaú S/A e devolvidos por falta de fundos. 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, prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de 
R$ 9.153,81 (agosto/2017), devidamente atualizada, bem como dos honorários advocatícios correspondentes 
à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. 
Não havendo resposta, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de São Paulo, aos 15 de setembro de 2020. 

Verde Asset Management S.A. - CNPJ/MF nº 19.749.539/0001-76 - NIRE 35.300.462.653
Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 16 de Abril de 2020

1. Data, Hora e Local de Realização: Aos 16 dias do mês de abril de 2020, às 9hs, na sede social da Verde Asset 
Management S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 
700, 11º andar - parte, CEP 04542-000 (“Companhia”). 2. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, 
nos termos do artigo 124, §4º da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). 3. Presença: Acionista representando 100% (cem por 
cento) do capital social, conforme Livro de Registro de Presença de Acionistas. 4. Mesa: O acionista indicou para presi-
dir a mesa o Sr. Pedro Fukui, que convidou a Sra. Eleonora Colussi Cypel de Luca para secretariar os trabalhos. 
5. Ordem do Dia: (i) deliberar sobre as contas dos administradores da Companhia, bem como as demonstrações fi nan-
ceiras relativas ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2019; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido e 
a distribuição de dividendos do exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2019; (iii) eleger os membros da Diretoria 
da Companhia, e (iv) fi xar a verba anual de remuneração da Diretoria. 6. Deliberações: Instalada a assembleia geral, 
foram dispensadas as formalidades previstas no artigo 133 da Lei das S.A., nos termos do § 4º do referido dispositivo le-
gal. Foi também dispensada a leitura dos documentos e propostas objeto da ordem do dia, bem como as formalidades 
previstas no §1º do artigo 134 da Lei 6.404/76, pelo acionista presente, detentor de 100% do capital social da Compa-
nhia, que declarou não ter qualquer pedido de esclarecimentos e que deliberou, sem ressalvas, o quanto segue. (i) Apro-
var as contas dos administradores e as demonstrações fi nanceiras da Companhia relativas ao exercício social fi ndo em 
31 de dezembro de 2019, as quais foram publicadas acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Au-
ditores Independentes, em 26 de março de 2020, no “Diário Ofi cial do Estado de São Paulo”, páginas 70 e 71 e no “Jor-
nal O Dia SP”, página 6. (ii) Aprovar a destinação do lucro líquido relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2019, correspondente a R$357.309.767,57 (trezentos e cinquenta e sete milhões, trezentos e nove mil, setecentos e ses-
senta e sete reais e cinquenta e sete centavos), à conta de dividendos (inclusive dividendos obrigatórios). Deste valor, 
após a compensação com os dividendos intercalares pagos em relação ao exercício de 2019, no valor de 
R$ 349.347.638,32 (trezentos e quarenta e nove milhões, trezentos e quarenta e sete mil, seiscentos e trinta e oito reais 
e trinta e dois centavos), em conformidade com o que foi deliberado pela Diretoria nas reuniões realizadas em 31 de ju-
lho de 2019 e 24 de janeiro de 2020, restará um saldo de R$ 7.962.129,25 (sete milhões, novecentos e sessenta e dois 
mil, cento e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos) que deverá ser distribuído aos acionistas a título de dividendos, 
com base na composição acionária da Companhia nessa data. (iii) Eleger para compor a Diretoria da Companhia, com 
mandato de 02 (dois) anos, a encerrar-se na data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 
2021, os Srs. (i) Luis Stuhlberger, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.405.195 
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 881.983.918-00, residente na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leo-
poldo Couto de Magalhães Jr, nº 700, 11º andar - parte, CEP 04542-000, para os cargos de Diretor Presidente e Diretor 
de Investimentos; (ii) Pedro Fukui, brasileiro, casado, estatístico, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.824.040-8 
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 247.707.118-16, residente em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Cou-
to de Magalhães Jr, nº 700, 11º andar - parte, CEP 04542-000, para o cargo de Diretor de Compliance e Risco; e (iii) Eleo-
nora Colussi Cypel de Luca, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 33.536.131-6 
SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 282.088.478-44, residente em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Cou-
to de Magalhães Jr, nº 700, 11º andar - parte, CEP 04542-000, para o cargo de Diretora sem designação específi ca. Os Di-
retores ora eleitos declaram, para fi ns do disposto no artigo 147, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, não estarem incursos 
em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil. Para os fi ns do disposto no arti-
go 147 da Lei nº 6.404/76, os Diretores tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo de posse no Livro de Re-
gistro de Atas das Reuniões de Diretoria, na forma e no prazo do artigo 149 da Lei nº 6.404/76. Fica estabelecido que o 
Diretor de Compliance e de Risco será responsável pelo cumprimento das obrigações estabelecidas na Instrução CVM 
nº 301, de 16 de abril de 1999, nos termos do artigo 10 do referido normativo, no limite do que for aplicável aos gestores 
de recursos. A eleição do Sr. Luis Stuhlberger, acima qualifi cado e devidamente autorizado pela Comissão de Valores Mo-
biliários a exercer a administração de carteiras de valores mobiliários, nos termos da Instrução CVM nº 558, de 26 de mar-
ço de 2015, para o cargo de Diretor Presidente e Diretor de Investimentos da Companhia, importa na sua manutenção 
como diretor responsável pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários perante a Comissão de Valo-
res Mobiliários, fi cando desde já ratifi cada a nomeação que consta no parágrafo quarto do artigo 11 do Estatuto Social 
da Companhia. (iv) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a remuneração anual global da Diretoria para o exercício 
de 2020, no montante de até R$ 8.931.213,93 (oito milhões, novecentos e trinta e um mil, duzentos e treze reais e noven-
ta e três centavos). Foi aprovada a lavratura na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, §1º da 
Lei das S.A., bem como a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do §2º do artigo 
130 da Lei das S.A. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse 
fazer uso e, como ninguém se manifestou, o Sr. Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta 
ata, que reaberta, lida, conferida e aprovada, foi, por todos os presentes assinada. 8. Assinaturas: Pedro Fukui, Dire-
tor e Presidente da Mesa; Eleonora Colussi Cypel de Luca, Diretora e Secretária da Mesa; Acionista: Holding Verde 
Empreendimentos e Participações S.A., representada por Pedro Fukui e Eleonora Colussi Cypel de Luca. Confere 
com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 16 de abril de 2020. Pedro Fukui - Presidente, Eleonora Colussi 
Cypel de Luca - Secretária. JUCESP nº 228.600/20-0 em 26.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Agropecuária Chapada dos Guimarães S/A
CNPJ/MF nº 03.472.750/0001-54

Balanços Patrimonial em 31 de dezembro Valores expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma

Demonstração do Resultado

João Villela de Andrade - Diretor

Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Diretoria

Vanessa de Freitas Cardoso - CRC 1SP288524
Contadora

Balanços Patrimoniais
2016 Não auditado 2015

Circulante 109.408  100.547
 55  1.168 

 Contas a receber  2.012  386 
 Estoques  92.231  83.743 
 Adiantamentos  775  995 
 Impostos a recuperar  501  310 
 Despesas antecipadas  2.939  3.288 

 10.895  10.657 
Não circulante 269.080  267.299
 Depósitos judiciais  2.056  1.838 
 IR e CS diferida                                                          35.724  31.878 

 396  856 
 Imobilizado 230.416  232.107 

 488  620 
378.488  367.846 

2016 Não auditado 2015
Circulante  87.868  114.187
 Fornecedores  24.939  22.294 

 59.295  88.007 
 Impostos e contribuições a recolher  1.224  1.935 

 1.347  1.020 
 Adiantamentos de clientes  1.063  931 
Não circulante  137.194  94.515

 24.993  29.004 
 IR e CS diferida  50.668  54.817 

 61.533  10.694 
 153.426  159.144

 Capital social  118.731  113.731 
 Adiantamento futuro aumento capital  4.940 

 91.165  99.376 
 (61.410)  (53.963)
 378.488  367.846 

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2016
Não audita-

do 2015
 (6.154)  (25.516)

 6.123  2.203 
 12.441 -

 Resultado alienação bens imobilizado  1.204 -
 (8.211) -
 (1.293) -

 4.110  (23.313)

 Contas a receber  (1.626)  1.080 
 Impostos a recuperar  (4.037)  (10.534)
 Estoques  (8.488)  (16.493)
 Adiantamentos  220  3.912 

 (238)  (562)
 Despesas antecipadas  349  (2.075)
 Depósito judicial  (218)  (213)
 Outros créditos -  2.257 

(14.038)  (22.628)

 Fornecedores  2.645  8.501 
 327  (484)

 Impostos e contribuições  (4.860)  1.042 
 50.839  10.694 
 48.951  19.753 
 39.023  (26.188)

 Imobilizado (18.077)  (5.509)
 460  548 
 132  160 

(17.485)  (4.801)

(32.723)  29.298 
 Aumento de capital  9.940 -
 Adiantamentos de clientes  132  137 

(22.651)  29.435 
 (1.554)

 2.722 
 55  1.168 

Variação das contas caixa/bancos e 
 (1.113)  (1.554)

Demonstração das Mutações  Capital 
social 

 Adiantamento para futuro 
aumento de capital Patrimonial acumulado  Total 

Em 31 de dezembro de 2014 - (não auditado)  113.731 -  99.376  (28.447) -  184.660 
- - - -  (25.516)  (25.516)
- - -  (25.516)  25.516 -

Em 31 de dezembro de 2015 - (não auditado)  113.731 -  99.376  (53.963) -  159.144 
 5.000 - - - -  5.000 

  Adiantamento para futuro aumento de capital -  4.940 - - -  4.940 
- - - -  (6.154)  (6.154)
- - -  (6.154)  6.154 -
- - -  (1.293) -  (1.293)
- -  (8.211) - -  (8.211)

Em 31 de dezembro de 2016  118.731  4.940  91.165  (61.410) -  153.426 

2016 Não auditado 2015

 66.722  65.642 
Custos operacionais  (64.484)  (60.573)

 2.238  5.069 
Receitas (despesas) operacionais

 (1.943)  (2.309)
 (6.366)  (7.190)

Outras (receitas/despesas) operacionais  716  (2.133)
 (5.355)  (6.563)

 (22.046)  (42.596)
 17.482  13.322 

Resultado antes do imposto de renda
e da contribuição social  (9.919)  (35.837)
Imposto de renda - corrente
Contribuição social - corrente
Imposto de renda - diferido  2.768  7.589 
Contribuição Social - diferido  997  2.732 

 (6.154)  (25.516)

Agropecuária Chapada dos Guimarães S/A
CNPJ/MF nº 03.472.750/0001-54

Balanços Patrimonial em 31 de dezembro Valores expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma

Balanços Patrimoniais
2017 2016

Circulante  99.329  109.408
 Caixa e equivalentes de caixa  328  55 
 Contas a receber  3.489  2.012 
 Estoques  40.928  32.757 
 Adiantamentos  1.386  775 
 Impostos a recuperar  586  501 
 Despesas antecipadas  189  2.939 

 52.423  70.369 
Não circulante  242.819  269.080

 2.221  2.056 
 Imposto de renda e contribuição social diferidos  37.859  35.724 

 222  396 
 Imobilizado  202.040  230.416 

 477  488 
 342.148  378.488 

2017 2016
Circulante  65.735  87.868
 Fornecedores  13.397  24.939 

 49.132  59.295 
 Impostos e contribuições a recolher  1.204  1.224 

 1.950  1.347 
 Adiantamentos de clientes  52  1.063 
Não circulante  148.445  137.194

 33.525  24.993 
 Imposto de renda e contribuição social diferida  43.024  50.668 

 71.896  61.533 
 127.968  153.426

 Capital social  123.731  118.731 
 Adiantamento futuro aumento capital  4.940 

 71.642  91.165 
 (67.405)  (61.410)
 342.148  378.488 

2017 2016
 93.312  66.722 

 Custos operacionais (76.337)  (64.484)
Lucro bruto  16.975  2.238 
Receitas (despesas) operacionais
 Com vendas  (3.383)  (1.943)

 (6.178)  (6.366)
 Outras (receitas/despesas) operacionais  1.302  716 
Demonstração das Mutações  Capital 

social 
 Adiantamento para futuro 

aumento de capital Patrimonial acumulado  Total 
Em 31 de dezembro de 2015 - (não auditado)  113.731 -  99.376  (53.963) -  159.144 

 5.000 - - - -  5.000 
  Adiantamento para futuro aumento de capital -  4.940 - - -  4.940 

- - - -  (6.154)  (6.154)
- - -  (6.154)  6.154 -
- - -  (1.293) -  (1.293)
- -  (8.211) - -  (8.211)

Em 31 de dezembro de 2016  118.731  4.940  91.165  (61.410) -  153.426 
  Adiantamento para futuro aumento de capital -  60 - - -  60 
  Aumento de capital  5.000  (5.000) - - - -

 (3.633)  (3.633)
- - -  (3.633)  3.633 -
- -  (19.523)  (2.362) -  (21.885)

Em 31 de dezembro de 2017  123.731 -  71.642  (67.405) -  127.968 

Demonstração dos Fluxos de Caixa
2017 2016

 (3.633)  (6.154)
 9.612  6.123 

 12.441 
 Resultado alienação bens imobilizado  28.553  1.204 

(21.885)  (8.211)
-  (1.293)

 12.647  4.110 

 Contas a receber  (1.477)  (1.626)
 Impostos a recuperar  (2.220)  (4.037)
 Estoques  (8.171)  (817)
 Adiantamentos  (611)  220 

 17.946  (7.909)
 Despesas antecipadas  2.750  349 

 (165)  (218)
 8.052 (14.038)

 Fornecedores (11.542)  2.645 
 603  327 

 Impostos e contribuições  (7.664)  (4.860)
 10.363  50.839 
 (8.240)  48.951 
 12.459  39.023 

 Imobilizado  (9.789) (18.077)
 174  460 

 11  132 
 (9.604) (17.485)

 (1.631) (32.723)
 Aumento de capital  60  9.940 
 Adiantamentos de clientes  (1.011)  132 

 (2.582) (22.651)
 273  (1.113)

 55  1.168 
 328  55 

Variação das contas caixa/bancos 
 273  (1.113)

Resultado operacional  8.716  (5.355)

(22.972)  (22.046)
 8.538  17.482 

Resultado antes do IR e da CS  (5.718)  (9.919)
 Imposto de renda - diferido  1.533  2.768 
 Contribuição Social - diferido  552  997 

 (3.633)  (6.154)

Demonstração do Resultado

João Villela de Andrade - Diretor
Diretoria

Vanessa de Freitas Cardoso - CRC 1SP288524
Contadora

Agropecuária Chapada dos Guimarães S/A
CNPJ/MF nº 03.472.750/0001-54

Balanços Patrimonial em 31 de dezembro Valores expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma

Demonstração do Resultado

João Villela de Andrade - Diretor

Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Diretoria

Vanessa de Freitas Cardoso - CRC 1SP288524
Contadora

Balanços Patrimoniais
2018 2017

Circulante  106.623  99.329
 704  328 

 Contas a receber  6.600  3.489 
 Estoques  44.879  40.928 
 Adiantamentos  2.751  1.386 
 Impostos a recuperar  668  586 
 Despesas antecipadas  18  189 

 51.003  52.423 
Não circulante  256.748  242.819
 Depósitos judiciais  2.221  2.221 
 Imposto de renda e contribuição social diferidos  40.722  37.859 

 222  222 
 Imobilizado  213.374  202.040 

 209  477 
 363.371  342.148 

2018 2017
Circulante  93.746  65.735
Fornecedores  28.247  13.397 

 61.603  49.132 
Impostos e contribuições a recolher  1.125  1.204 

 2.164  1.950 
Adiantamentos de clientes  607  52 
Não circulante  115.207  148.445

 18.516  33.525 
Imposto de renda e contribuição social diferida  43.226  43.024 

 53.465  71.896 
 154.418  127.968

Capital social  153.846  123.731 
 71.642  71.642 

 (71.070)  (67.405)
 363.371  342.148 

2018 2017

 84.715  93.312 
 Custos operacionais  (64.815)  (76.337)
Lucro bruto  19.900  16.975 
Receitas (despesas) operacionais

 (4.446)  (3.383)
 (6.274)  (6.178)

 Outras (receitas/despesas) operacionais  575  1.302 

Resultado operacional  9.755  8.716 

 (21.244)  (22.972)
 5.163  8.538 

Resultado antes do imposto de renda
e da contribuição social  (6.326)  (5.718)
 Imposto de renda - diferido  1.957  1.533 
 Contribuição Social - diferido  704  552 

 (3.665)  (3.633)
Demonstração das Mutações  Capital 

social 
 Adiantamento para 

futuro aumento de capital 
-

ção Patrimonial acumulado  Total 
Em 31 de dezembro de 2016  118.731  4.940  91.165  (61.410) -  153.426 
  Adiantamento para futuro aumento de capital -  60 - - -  60 
  Aumento de capital  5.000  (5.000) - - - -

- - - -  (3.633)  (3.633)
- - -  (3.633)  3.633 -
- -  (19.523)  (2.362) -  (21.885)

Em 31 de dezembro de 2017  123.731 -  71.642  (67.405) -  127.968 
  Aumento de capital  30.115 - - - -  30.115 

- - - -  (3.665)  (3.665)
- - -  (3.665)  3.665 -

Em 31 de dezembro de 2018  153.846 -  71.642  (71.070) -  154.418 

Demonstração dos Fluxos de Caixa
2018 2017

 (3.665)  (3.633)
 8.091  9.612 

 Resultado alienação bens imobilizado  320  28.553 
-  (21.885)

 4.746  12.647 

 Contas a receber  (3.111)  (1.477)
 Impostos a recuperar  (2.945)  (2.220)
 Estoques  (3.951)  (8.171)
 Adiantamentos  (1.365)  (611)

 1.420  17.946 
 Despesas antecipadas  171  2.750 
 Depósito judicial -  (165)

 (9.781)  8.052 

 Fornecedores  14.850 (11.542)
 214  603 

 Impostos e contribuições  123  (7.664)
 (18.431)  10.363 

 (3.244)  (8.240)
 (8.279)  12.459 

 Imobilizado  (19.477)  (9.789)
-  174 
-  11 

(19.477)  (9.604)

 (2.538)  (1.631)
 Aumento de capital  30.115  60 
 Adiantamentos de clientes  555  (1.011)

 28.132  (2.582)
 376  273 
 328  55 
 704  328 

Variação das contas caixa/bancos 
 376  273 

RESUMO. EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM(NS) IMÓVEL(IS), BEM COMO
PARA INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS: UFFICIO DI SCARPE ASSESSORIA DE MODAS E
MARKETING LTDA., CNPJ 08.246.538/0001-92, na pessoa de seu representante legal; MARIA CÉLIA
SALES MARANGONI, CPF 088.362.418-40, eventual cônjuge, se casada for, eventuais herdeiro(s),
sucessor(es), ocupante(s) do imóvel e demais interessados, expedido nos autos do Processo Físico nº
0168752-09.2012.8.26.0100 (583.00.2012.168752), Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
CID PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ 02.409.995/0001-74. O Dr. GUILHERME
SILVEIRA TEIXEIRA, MM. Juiz de Direito da 23ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP, com fundamento no
artigo 879, II c/c o artigo 882, § 2º do CPC, regulamentado pelo Provimento CSM nº 1625/09 e artigo 250 e
seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo e a Resolução nº 236/2016 do CNJ, FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa que a CHRISTOVÃO GESTÃO E APOIO EMPRESARIAL LTDA.,
via sistema e utilizado e hospedado em WWW.LEILAOINVESTMENT.COM.BR, representadas por seus
leiloeiros judiciais: Christovão de Camargo Segui, OAB/SP 91.519 e Luiz Carlos Levoto, JUCESP nº 942,
levará a leilão judicial eletrônico o(s) bem(ns) imóvel(is) abaixo descrito(s) no sítio: www.
leilaoinvestment.com.br, em condições que se seguem: DO BEM IMÓVEL: O APARTAMENTO N° 21,
LOCALIZADO NO 2° ANDAR DO EDIFÍCIO VILLAGGIO DI SIENA, SITUADO NA RUA ANTONIO JÚLIO
DOS SANTOS Nº 554, no 13° subdistrito Butantã, com a área privativa de 103,166m², a área comum de
76,739m², a área total 179,905m², e a fração ideal de 0,01734 no terreno, cabendo-lhe o direito ao uso de 02
vagas para guarda e estacionamento de veículos, indeterminadas, localizadas nos subsolos do edifício, e
sujeitas ao uso de manobrista. Conf. Av.4 em 09/03/2000, CONTRIBUINTE: 171.021.0032-8. MATRÍCULA
136.289 do 18º CRI/SP. DOS ÔNUS: 1-) Av.10 em 08/09/2014. Prenotação 637.450 de 28/08/2014. Ajuizamento
da Execução, Proc. 0082535-90.2014.8.19.0001, 50ª VC da Com. do Est. do Rio de Janeiro, ajuizada por
Fundo de Invest. Imob. FII Ancar e Outro x Nacarato Com. de Calçados Ltda. e Outra; 2-) Av.11 em 02/02/2015.
Prenotação 649.491, de 23/01/2015. Penhora Exequenda; 3-) R.13 em 03/06/2015. Prenotação 656.852, de 8
de maio de 2015. ARRESTO. Proc. 4010497-17.2013.8.26.0562, 11ª Vara Cível do Foro da Comarca de
Santos/SP, Exec. de Tít. Extraj. ajuizada por Miramar Empreendimentos Imob. Ltda. x Nacarato Com. de
Calçados Ltda. e outra, Conf. Av. 16 em 06/09/2018. Prenotação 737.713, de 20/08/2018. Conversão do arresto
em PENHORA; 4-) Av.15 em 03/04/2017. Prenotação 700.130, de 21/03/2017. ADMINISSIBILIDADE DA
EXECUÇÃO – Art. 828 do CPC, 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Sto. André/SP, Proc. 4001836-
73.2013.8.26.0554, ajuizada por Cond. Shopping ABC x Nacarato Com. de Calçados Ltda. e Outra; 5-) Há
débitos de IPTU-Exercício de 2020: R$ 557,60. Não há débitos de Exercícios Anteriores (conf. pesquisa ao
sítio da PMSP aos 03/08/2020); 6-) Fls. 750/751: ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS, advindo da 50ª VC
da Com. do Est. do Rio de Janeiro, Proc. 0082535-90.2014.8.19.0001 (item “1” dos ônus supra). DO VALOR
ATUALIZDO DA AVALIAÇÃO DO(S) BEM(NS) IMÓVEL(IS): R$ 628.446,55 (até julho/2020). DO VALOR
ATUALIZADO DO DÉBITO: R$ 451.117,77 (até agosto/2020, conforme planilha de débito fornecida pela
credora e que será atualizada à época do leilão). DAS DATAS DOS LEILÕES: O 1º Leilão começará em 03/
11/2020 às 14h00min e terminará em 06/11/2020, às 14h00min. O 2º Leilão começará em 06/11/2020, às
14h01min. e terminará em 26/11/2020, às 14h00min. DAS CONDIÇÕES DE VENDA: Será considerado
arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor da avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance
de valor igual ou superior a 60% (sessenta) do valor da última avaliação, atualizada pelos índices do Tribunal
de Justiça do Estado de S. Paulo (2º leilão), ou 80% do valor de avaliação atualizada, caso se trate de imóvel
de incapaz. Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal www.leilaoinvestment.com.br para
que participem do leilão eletrônico fornecendo todas as informações solicitadas. DA PROPOSTA DE
PAGAMENTO PARCELADO: Caso não haja propostas para pagamento à vist a, serão admitidas propostas
escritas de arrematação parcelada, até o início da primeira etapa proposta por valor não inferior ao da
avaliação e até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja considerado vil. Devendo ofertar
o pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, exceto a comissão do leiloeiro, prevista no artigo
901, § 1º do CPC, que deverá ser depositada antes da expedição da carta de arrematação e o restante em até
30 (trinta) meses. A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado e a apresentação desta não suspende o leilão (artigo 895, § 6º, § 7°, CPC/2015). DA
COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do
lanço) e deverá ser paga pelo arrematante mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01
(um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta da Gestora Oficial: Christovão Gestão e Apoio
Empresarial Ltda., CNPJ nº 12.871.578/0001-00, Banco Itaú, Agência 0349, C/C 47447-8. (Art. 884, Par.
único do CPC e Art. 24, Par. único do Decreto nº 21.981/32). Pelo presente, fica(m) o(s) EXECUTADO(s),
eventuais cônjuges, se casados forem, eventuais sucessor(es)/herdeiro(s)/ocupante(s) do imóvel e demais
interessados, INTIMADOS DAS DATAS DAS PRAÇAS, caso não seja(m) localizado(a)(s) para intimação
pessoal. Dos autos do processo consta a interposição de recurso de Agravo de Instrumento sob o nº 2260872-
02.2019.8.26.0000/50, ao qual foi negado provimento por V. Acórdão, em votação unânime, pendente de
trânsito em julgado, haja vista a interposição de Recurso Especial. Será o presente edital por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. São Paulo, 05 de agosto de 2020. Edital completo e demais condições no sítio:
www.leilaoinvestment.com.br.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1017042-52.2017.8.26.0001 Classe: Assunto: Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária Requerente: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A Requerido: Felipe Jose Guimarães Lima EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1017042-
52.2017.8.26.0001 O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr.
Ademir Modesto de Souza, na forma da Lei, etc. Faz saber a FELIPE JOSE GUIMARAES LIMA, RG nº. 3850970 e CPF
nº. 017.617.524-56, que Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, lhe ajuizou uma ação de Busca e
Apreensão relativo a um AUTOMÓVEL marca FIAT, modelo PALIO WEEKEND STILE, ano: 2001/2002, cor CINZA,
Placa COK0523, chassi 9BD17307824036444. Apreendido o bem, e estando o réu, em lugar ignorado, foi deferida
a citação por edital, ficando o réu ciente de que foi de 05 dias o prazo para pagar a integralidade da dívida, a contar
da execução da liminar que ocorreu em 10/07/2017, sob pena de consolidar-se a propriedade e a posse plena do
bem no patrimônio do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/04), podendo, ainda, no prazo
de 15 dias, após os 20 dias supra, contestar o feito, sob pena de confissão e revelia. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado nos
termos da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de outubro de 2020.   22 e 23/10

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1009273-21.2016.8.26.0003 Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Inadimplemento Requerente: Associação Educacional Colégio Ítalo Americano Requerido: Maria Aparecida
Leite de Lima EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009273-21.2016.8.26.0003 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Cristina
Paganini Dias Sarti, na forma da Lei, etc. Faz Saber a MARIA APARECIDA LEITE DE LIMA (RG n° 34.159.433-7 e
CPF/MF sob n° 152.073.678-97) que ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL COLÉGIO ÍTALO AMERICANO lhe ajuizou uma
AÇÃO DE COBRANÇA para receber a quantia de R$ 25.936,90, a obrigação de pagar as mensalidades escolares
decorrentes da prestação de serviços. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos
e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de setembro de 2020.

EEDITAL DE CITAÇÃO: PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO nº 1105859-86.2017.8.26.0100. A Dra. Priscilla Bittar Neves
Netto, Juíza de Direito da 36ª Vara Cível da Capital – SP, na forma da lei. FAZ SABER a saber a todos quantos o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, em especial a VIVIEN MAR Y DRAYTON,
inscrita no CPF/MF sob o n. 011.273.368-94 que em razão de ser herdeira e sucessora de ESPÓLIO DE MICHAEL
HENRY DRAYTON a COMUNIDADE RELIGIOSA JOÃO XXIII lhes ajuizou uma ação de Rescisão Contratual pelo
rito Ordinário alegando que foi firmado com o Sr. MICHAEL HENRY DRAYTON o denominado “Contrato de Concessão
Onerosa dos Jazigos”, outorgando-lhe o direito de uso dos jazigos 599 e 600, quadra VII/8 e  contratos nºs 6.350
e 6.351. Deixou o Sr. MICHAEL HENRY DRAYTON e, posteriormente sua herdeira e sucessora – agora Ré dessa
ação - de quitar as taxas de manutenção e administração do Cemitério Morumby. Encontrando-se a ré em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a expedição do presente edital. Assim, ficam a ré citada, da propositura da presente
ação, bem como advertida de que terá o prazo de 15 dias, para, em querendo, apresentar defesa. Diante do disposto
no artigo 257, parágrafo único, do CPC, decorrido o prazo de 20 dias supra, inicia-se o prazo de 15 dias para
contestar o feito. Em caso de inércia da Ré, isto é, não sendo contestada a ação, ser-lhes-á nomeado curador
especial. Será este edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 17/09/2020. 22 e 23/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1067523-79.2018.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Pedro
Luiz Fernandes Nery Rafael, na forma da Lei, etc. Faz saber a Eliene Aparecida de Moraes, CPF 086.881.298-
60 que, nos autos do Cumprimento de Sentença, requerido por Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, intimada fica para no
prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetuar o pagamento da importância de R$ 26.645,18 (novembro/
2018), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que
o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, presente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 19 de outubro de 2020. 22 e 23/10

1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível –SP. JUSTIÇA GRATUITA EDITAL DE CITAÇÃO –
PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1028229-51.2017.8.26.0100
( U 475 ) A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER ao Banco Evolucionista S/A ou Banco Evolucionista do Brasil S/A ou Cia Melhoramentos e
Urbanização Kiaja representada por seu Diretor José Maria Beato, Sabil - Sociedade Administrativa de Bens
Imóveis Limitada, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges,
se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Edvaldo Arcanjo de Queiroz e Giani Maria dos Santos
Queiroz ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua
dos Medinas, nº 53, nesta Capital, com área de 101,97 m². Contribuinte n. 117.256.0086-1, alegando posse
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis,
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. J - 22 e 23/10

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE
DIRETA E AUTÁRQUICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SEDIN

Eleições Sindicais 2020 - Publicação da Chapa Inscrita
A Comissão Eleitoral eleita para coordenar as Eleições 2020 do Sindicato dos Trabalhadores nas Unidades
de Educação Infantil da Rede Direta e Autárquica do Município de São Paulo – SEDIN, reunida, em análise
dos nomes integrantes da única Chapa registrada, considerando o transcurso dos prazos para impugnação
aos componentes da chapa inscrita, e transcurso de todos os prazos de recursos previstos no Estatuto social
vigente, torna pública achapa inscrita para o pleito, composta pelos seguintes membros: Diretoria Executiva:
1)PRESIDENTE: Claudete Alves da Silva; 2)VICE-PRESIDENTE: Joelia Rodrigues dos Santos Aguiar; 3)
SECRETÁRIA GERAL: Sheyla Mendes da Silva; 4) SECRETÁRIA DE FINANÇAS : Manassés Felicio
Victor; 5) SECRETÁRIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS: Isabel Aparecida Nascimento; 6) SECRETÁRIA
DE COMUNICAÇÃO: Renata Caires dos Santos; 7) SECRETÁRIA DE FORMAÇÃO: Ana Paula Lopes
dos Santos; 8) SECRETÁRIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E COMBATE ÀS DISCRIMINAÇÕES: Cecilia
Aquino; 9) SECRETÁRIA DO SETOR DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: Kátia Regina Batista;
10) SECRETARIA DO SETOR DE ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL: Aline Pimentel Sales;
11) SECRETARIA DO SETOR ADMINISTRATIVO OPERACIONAL: José Caetano Leite; 12) SECRETÁRIA
DA MACRO REGIÃO LESTE I:Ana Lucia da Silva Victor; 13) SECRETÁRIA DA MACRO REGIÃO LESTE
II:Eduardo Kennedy Pacífico; 14) SECRETÁRIA DA MACRO REGIÃO SUDESTE: Aparecida de Fatima
Siqueira; 15) SECRETÁRIA DA MACRO REGIÃO OESTE: Patricia Aparecida Cardoso Lima; 16)
SECRETÁRIA DA MACRO REGIÃO NORTE: Debora Alves da Cruz; 17) SECRETÁRIA DA MACRO
REGIÃO SUL I:Ivaniria Andrade da Silva; 18) SECRETÁRIA DA MACRO REGIÃO SUL II: Agledy Alves
Pereira do Espírito Santo; 19) SECRETARIA DOS APOSENTADOS: Elizabeth de Oliveira Dantas; Conselho
Fiscal: Titular: Vera Aparecida Valente; Titular:Francisco Antonio de Oliveira; Titular: Ana Maria dos Santos;
Suplente:Cícera Maria da Conceição Mota; Suplente:Luzia Borges Greb Dias. Por fim, cumpre informar que
a eleição da Chapacompleta descrita supra, para o mandato que inicia em 01 de dezembro de 2020 e encerra
em 30 de novembro de 2024ocorrerá em Assembléia Geral Extraordinária a ser convocada para tal fim na data
de 19 de novembro de 2020, em assembleia virtual a ser realizada durante a realização do Congresso de
Educação Infantil SEDIN 2020, conforme termos do Estatuto Social, e a posse dos eleitos se dará na mesma
sessão da assembleia geral. A convocação da assembleia geral extraordinária se fará sob a forma estatutária.
São Paulo, 22 de outubro de 2020. A COMISSÃO ELEITORAL - Silvana Freire da Silva - Jane Augusto
Félix - Fabiana Maria da Rocha Xavier Passinho.

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República Federativa do Brasil, a
requerimento do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, a todos que o presente edital virem ou interessar
possa que, RACHEL DE FÁTIMA CREPALDI DIAS DA SILVA, brasileira, solteira, maior, administradora,
RG nº 32.874.269-7-SSP/SP, CPF nº 216.093.628-61, domiciliada nesta Capital, residente na Rua Juréia nº
848, apartamento nº 73, Saúde, fica intimada a purgar a mora mediante o pagamento referente a 09 (nove)
prestações em atraso, vencidas de 25/01/2020 a 25/09/2020, no valor de R$54.111,76 (cinquenta e quatro mil,
cento e onze reais e setenta e seis centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor de
R$54.168,79 (cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos), que atualizado
até 02/01/2021, perfaz o valor de R$73.196,93 (setenta e três mil, cento e noventa e seis reais e noventa e três
centavos), cuja planilha com os valores diários para purgação de mora está nos autos, cujo financiamento foi
concedido pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, para aquisição do imóvel localizado na Rua Jaci, nº
51, apartamento nº 11, localizado no 1º andar ou 1º pavimento do Condomínio Edifício Fascínio Vila Mariana,
na Saúde – 21° Subdistrito, objetos de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força
de Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 4 na matrícula nº 210.493. O pagamento haverá de ser
feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera,
no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última
publicação deste. Fica a devedora desde já advertida de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a
purgação da mora, o Oficial deste Registro, certificando este fato, promoverá, à vista da prova do pagamento,
pelo fiduciário, do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação da consolidação da propriedade do citado
imóvel em nome do fiduciário, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/
97, após o que o mesmo imóvel será levado a público leilão, de acordo com o procedimento previsto no art.
27 da mesma Lei. São Paulo, 21 de outubro de 2020. O Oficial. 23, 26 e 27/10
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VIGOR ALIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 13.324.184/0001-97 - NIRE 35.300.391.047

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da Vigor Alimentos S.A. (“Companhia”) convocados a se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia no dia 12/11/2020, em 1ª convocação às 11h 
e em 2ª às 11h30, na sede social da Companhia, situada na Rua Joaquim Carlos,  396, 1º andar, Brás, 
CEP 03019-900, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) tendo em vista o fim da vigência 
do mandato dos membros do Conselho de Administração atual, deliberar sobre a eleição dos seus novos 
membros; (ii) indicar um dos membros eleitos como Presidente do Conselho de Administração; (iii) 
ratificação da nomeação dos Diretores; e (iv) outros assuntos de interesse dos acionistas presentes e 
da Companhia. São Paulo, 22 de outubro de 2020. Alberto Alfredo Arellano García - Conselho de 
Administração. A Administração da Vigor Alimentos S.A.                                         (23, 24 e 27/11/2020)

F. Mota Participações S/A
CNPJ nº 55.663.710/0001-93 - NIRE nº 35.300.364.082

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Data, Hora e Local: Aos 31/07/2020, as 14h00, na sede da Companhia. Presença: Totalidade. Composição da Mesa: Presidente: Fernando 
Rodrigues Mota; Secretário: a acionista Maria de Lourdes Gomes Mota. AGO: Deliberação: Foram aprovados por unanimidade dos presentes: 
a) Aprovado o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado e demais Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício 
social encerrado em 31/12/2019, que foram enviados aos acionistas em 31/03/2020, que foram publicados nos jornais “O Dia SP”, na página de nº 11 
e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” - Diário Empresarial, na página de nº 75, ambas no dia 30/06/2020. b) Aprovada a destinação do lucro 
apurado no exercício social encerrado em 31/12/2019, no valor de R$ 7.589.501,07, conforme segue: i) Reserva Legal: R$ 379.475,05; ii) Retenção 
de parcela do Lucro líquido no valor de R$ 5.407.519,52, para utilização em aumento de capital; iii) Reversão parcial da Provisão para Dividendos 
mínimos obrigatórios para Reserva de Retenção de Lucros, passando o saldo a ser de R$ 1.802.506,50; c) A remuneração anual global da Diretoria, 
no valor de R$ 180.000,00; d) A reeleição dos membros da Diretoria para o mandado de 31/07/2020 a 30/06/2023, srs. Fernando Rodrigues Mota, 
RG nº 7.128.046 SSP/SP e CPF nº 008.150.207-91, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, Diretor Presidente (Anexo II) - 
Maria de Lourdes Gomes Mota, RG n° 10.556.695 SSP/SP e CPF sob n° 146.282.658-01, residente e domiciliado na Capital do Estado de São 
Paulo, Diretora (Anexo III) e José Carlos Gomes Mota, RG n° 8.118.413 e CPF n° 053.638.398-73, residente e domiciliado na Capital do Estado 
de São Paulo, Diretor (Anexo IV). AGE: Deliberação: Deliberaram os acionistas presentes, à unanimidade, pela aprovação da distribuição de 
dividendos, no montante de R$ 2.325.000,00, proporcionalmente às suas participações no capital social, provenientes dos recursos disponíveis na 
Reserva de Lucros da Companhia e, que, portanto, já foram objeto de apreciação por parte da Administração, cumprindo com as obrigações legais e 
aquelas fixadas em seu Estatuto Social. Outrossim, de acordo com a MP 931 que foi convertida na Lei nº 14.030, deliberaram os acionistas que a 
ordem de pagamento dos dividendos fosse realizada até o dia 15/05/2020. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 31/07/2020 - a) Presidente: 
Fernando Rodrigues Mota, Secretário: Maria de Lourdes Gomes Mota; Acionistas: Fernando Rodrigues Mota, Maria de Lourdes Gomes Mota, Jose 
Carlos Gomes Mota, Marcia Gomes Mota Lagrotta e Claudia Gomes Muszkat. São Paulo, 31/07/2020. Fernando Rodrigues Mota - Presidente da 
Mesa; Maria de Lourdes Gomes Mota - Secretário. JUCESP nº 399.762/20-6 em 25/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Augustus Holding S/A
CNPJ nº 09.334.007/0001-14 - NIRE nº 35.300.352.009

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Aos 31/07/2020, às 9h00, na sede social da Companhia. Presença: Totalidade. Composição da Mesa: Presidente: Nilton Molina; Secretário: Fernando Rodrigues
Mota. AGO: Deliberações: Foram aprovados por unanimidade dos presentes: a) Aprovado o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, Demonstração de 
Resultado e demais Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019, que foram enviados aos acionistas em 31/03/2020 e que 
foram publicados nos jornais “O Dia SP”, na página de nº 10 e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” - Diário Empresarial, na página de nº 86, ambas no dia
30/06/2020. b) Aprovada a destinação do lucro apurado no exercício social encerrado em 31/12/2019, no valor de R$ 42.976.076,17, conforme segue: i) Reserva
Legal: R$ 2.148.803,81; ii) Retenção de parcela do Lucro líquido no valor de R$ 30.620.454,27, para utilização em aumento de capital; iii) Reversão parcial da
Provisão para Dividendos mínimos obrigatórios para Reserva de Retenção de Lucros, passando o saldo a ser de R$ 10.206.818,09; c) Aprovada a destinação
parcial do saldo excedente de reserva de lucros constituídos no exercício encerrado em 31/12/2018, no valor de R$ 12.718.180,34 para aumento de capital.  
d) A remuneração anual global da Diretoria no valor de R$ 500.000,00. e) A reeleição dos membros da Diretoria para o mandado de 31/07/2019 a 30/06/2023,
Srs. Nilton Molina, RG nº 1.382.400 SSP/SP e CPF nº 007.182.388-34, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, Diretor Presidente (Anexo II)
- Fernando Rodrigues Mota, RG nº 7.128.046-7 e CPF nº 008.150.207-91, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, Diretor Vice-Presidente
(Anexo III) - Helder Molina, RG nº 8.118.414-1 e CPF sob nº 053.638.568-83, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ,  Diretor (Anexo IV) - Mônica Molina,
RG nº 10.556.647 e CPF nº 077.847.278-79, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, Diretora (Anexo V) e José Carlos Gomes Mota,  
RG nº 8.118.413 e CPF nº 053.638.398-73, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, Diretor (Anexo VI). AGE: Deliberação: Deliberaram os
acionistas presentes, à unanimidade, pela aprovação da distribuição de dividendos, no montante de R$ 11.700.000,00, proporcionalmente às suas participações
no capital social, provenientes dos recursos disponíveis na Reserva de Lucros da Companhia e, que, portanto, já foram objeto de apreciação por parte da
Administração, cumprindo com as obrigações legais e aquelas fixadas em seu Estatuto Social. Outrossim, de acordo com a MP 931 que foi convertida na Lei 
nº 14.030, deliberaram os acionistas que a ordem de pagamento dos dividendos fosse realizada até o dia 15/05/2020. Nada mais. São Paulo, 31/07/2020. Nilton
Molina - Presidente da Mesa; Fernando Rodrigues Mota - Secretário. JUCESP nº 347.569/20-1 em 31/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 1005934-80.2018.8.26.0004 O(A)MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) 
NAVETRON IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE TECNOLOGIA LTDA - ESPÍRITO SANTO, CNPJ 11.385.302/0002-22, que lhe foi 
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Fernanda Milani, para a cobrança do valor de R$ 55.505,64 
(abril/2018), corrigidos e acrescidos de encargos legas, decorrentes do instrumento particular de confissão de dívida, firmado entre 
as partes em 09.08.2016. Estando a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinado a sua CITAÇÃO, por EDITAL, com 
fundamento no Art. 256, inciso II do CPC, para que no prazo de 3 (três) dias, a fluir os 30 dias supra, fluindo da data da publicação 
única ou, havendo mais de um, da primeira (Art. 257, inciso III do CPC), pague o débito, devendo o mesmo ser atualizado e 
acrescido das custas e honorários na época do pagamento com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na 
hipótese de integral (art. 827, § 1º, do CPC) ou ofereça embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 231, do CPC), podendo ainda 
depositar 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta dos embargos, permitirá 
ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Não efetuado o pagamento procederá a penhora e avaliação de tantos 
bens quantos bastem para a satisfação da dívida e INTIMADO do bloqueio da transferência que recaiu sobre o veículo marca 
Chevrolet, modelo Cobalt 1.8 LT, placa LQQ3371SP, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                                                                              [22,23] 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1047000-48.2015.8.26.0100 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER, JOÃO RODRIGUES 
SERRADA FILHO, MARIA JOSÉ RODRIGUES e MANUEL DE ARAUJO e VIRGINIA NUNES DE ARAUJO, pelos herd 
CLAUDIO DE ARAUJO, RICARDO DE ARAUJO E SERGIO DE ARAUJO ou, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Evani Pezzo Honel e Jiri Honel ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio da parte remanescente sobre 2/18 avos, extensão de 4.801,40 m², do imóvel 
situado na Rua Virginia de Araújo, nº 450 A, Bairro Três Cruzes, São Paulo/SP, CEP: 02323-000, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias. 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                    [22,23] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1069098-
61.2014.8.26.0100 ( USUC 880 )O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de Miguel , na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Edmilson Pedro do 
Nascimento, Silvana Souza de Jesus, Viviane Souza do Nascimento, Domingos Vieira Martins, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Abigail Vieira Nunes e José Felix 
Nunes ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando declaração do domínio do imóvel localizado na Rua Jerônimo Moravia, 62 - 
Sapopemba - São Paulo - SP, com área de 131,50m², contribuinte nº154.131.0005-0., alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei.             [22, 23] 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1130030-78.2015.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias 
Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Guilherme Malfatti, -Josemar Anselmo da Paz e -Dolores Dias 
dos Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, 
que Francisco Liberalino Pereira e Ana Maria do Carmo Liberalino ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando declaração 
de domínio sobre imóvel situado na Rua Frederico René de Jaegher, nº 2995, CEP 04826-010, São Paulo-SP, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da 
publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                                                 [22,23] 

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL III - JABAQUARA - 4ª VARA
CÍVEL -  Rua Afonso Celso, nº 1065 - Vila Mariana - CEP 04119-061 - Fone: (11)
5574-0355 - São Paulo-SP - E-mail: jabaquara4cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITA-
ÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº  1017877-63.2019.8.26.0003. A MMª Juiza de
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SãoPaulo, Dra.
CLAUDIA FELIX DE LIMA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROGER MAIA BEIL
(RG 35.260.394-X; CPF 295.822.238-12), que CONDOMÍNIO NOVA ALIANÇA lhe
move uma ação de EXECUÇÃO para cobrança de R$34.420,09 (setembro/2019)
a ser atualizado e acrescido de juros, custas, honorários e demais cominações
legais, dívida esta proveniente do não pagamento de cotas condominiais relati-
vas ao apar tamento 21 do condomínio situado na Av. Suzana, nº 91, no 21º
Subdistrito - Saúde, Capital. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida
a CITAÇÃO por EDITAL, para que, após o prazo deste, em 03 dias, PAGUE o
débito ou em 15 dias, OFEREÇA EMBARGOS ou RECONHEÇA o crédito da
exequente e DEPOSITANDO 30% do valor da execução, inclusive custas e
honorár ios, PAGUE o RESTANTE em 6 PARCELAS MENSAIS, atualizadas, SOB
PENA de PENHORA de tantos de seus bens quantos bastem para solução da
dívida, ficando ciente também de que no silêncio será nomeado CURADOR ESPE-
CIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de outubro de 2020.

22 e  23/10

COMPANHIA AGRÍCOLA E PASTORIL FAZENDA RIO PARDO
CNPJ nº 56.769.524/0001-04 - NIRE nº 35300034635

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os acionistas da Companhia Agrícola e Pastoril Fazenda Rio Pardo (“Companhia”), convocados por 
sua Diretoria para se reunirem em AGE, a realizar-se no dia 11/11/2020, às 12h, na sede social da Companhia, 
localizada na Av. Cidade Jardim, 400, 13º andar, conj. 135, Jardim Paulistano, na Cidade de SP, SP, com a 
seguinte Ordem do Dia:  (i) Retificar a Ata de AGE realizada no dia 12/07/2019 (“AGE”) para corrigir os 
equívocos lá cometidos, no sentido de terem sido nela  excluídas as matérias aprovadas na Ata de AGE 
realizada no dia 29/12/2018 (i.a) que tratou da restituição feita ao acionista Sr. Antonio João Abdalla Filho, de 
direitos de parceria rural vinculados ao imóvel objeto da matrícula nº 12.038 do Ofício de Registro de Imóveis 
da Comarca de Cerqueira Cesar (“Eucaliptos”), no valor de R$ 3.728.704,00, e da quantia adicional de 
R$ 66.472,00 em moeda corrente, preservada a restituição proporcional aos acionistas (i.b) por consequência, 
retomar  a quantia de R$ 3.795.176,00 do montante da redução do capital social da Companhia deliberada 
da Ata da AGE realizada em 29/12/2018; (ii) Aprovadas as retificações anteriores, adequar o valor correto do 
capital social reduzido quando da realização da Ata de AGE realizada no dia 29/12/2018; (iii) Ratificação de 
todas as demais disposições constantes da Ata da AGE não retificadas expressamente; (iv) Se aprovadas as 
matérias anteriores aprovar a redação correta do Artigo 4º do Estatuto Social para refletir o valor correto do 
capital social, considerando a presente Ata e as Atas das AGE’s realizadas em 29/12/2018 e 12/07/2019; e 
(v) Alteração do endereço da sede da Compa nhia. Por conseguinte, alteração do Artigo 1º do Estatuto Social 
da Compa nhia. Em virtude da pandemia COVID-19, as recomendações de distancia men to entre todos os 
presentes deverão ser respeitadas, sendo certo que a Companhia adotará as medidas de prevenção 
aconselhadas pela Organi zação Mundial de Saúde (OMS). São Paulo, 23 de outubro de 2020.

Augustus Participações S/A
CNPJ nº 51.548.691/0001-01 - NIRE nº 35.300.003.535

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Aos 31/07/2020, às 11h00, na sede social da Companhia. Presença: Totalidade. Composição da Mesa: Presidente: o acionista Nilton Molina; Secretária: a
acionista Sara Molina. AGO: Deliberações: Foram aprovados por unanimidade dos presentes: a) Aprovado o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, 
Demonstração do Resultado e demais Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019, que foram enviados aos acionistas em
31/03/2020 e foram publicadas no jornal “O Dia”, edição de 30/06/2020, na folha de nº 11 e no jornal “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, edição de
30/06/2020, na folha de nº 82; b) Aprovada a destinação do lucro apurado no exercício social encerrado em 31/12/2019, no valor de R$ 30.488.034,42, conforme
segue: i) Reserva Legal: R$ 1.524.401,72; ii) Retenção de parcela do Lucro Líquido no valor de R$ 21.722.724,52, para utilização em aumento de capital; 
iii) Reversão parcial da Provisão para Dividendos mínimos obrigatórios para a Reserva de Retenção de Lucros passando o saldo a ser de R$ 7.240.908,18; 
c) A remuneração anual global da Diretoria, no valor de R$ 500.000,00. d) A reeleição dos membros da Diretoria: Srs. Nilton Molina, RG nº 1.382.400 SSP/SP e 
CPF nº 007.182.388-34, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, Diretor Presidente (Anexo II) - Helder Molina, RG nº 8.118.414-1 
e CPF sob nº 053.638.568-83, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, Diretor Vice-Presidente (Anexo III) e Mônica Molina, RG nº 10.556.647 
e CPF nº 077.847.278-79, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, Diretora (Anexo IV) para o mandado de 31/07/2020 a 30/06/2023. 
AGE: Deliberação: Deliberaram os acionistas presentes, à unanimidade, pela aprovação da distribuição de dividendos, no montante de R$ 9.340.000,00,
proporcionalmente às suas participações no capital social, provenientes dos recursos disponíveis na Reserva de Lucros da Companhia e, que, portanto, já foram
objeto de apreciação por parte da Administração, cumprindo com as obrigações legais e aquelas fixadas em seu Estatuto Social. Outrossim, de acordo 
com a MP 931 que foi convertida na Lei nº 14.030, deliberaram os acionistas que a ordem de pagamento dos dividendos fosse realizada até o dia 15/05/2020.
Nada mais. São Paulo, 31/07/2020. - a) Presidente: Nilton Molina, Secretária: Sara Molina; Acionistas: Nilton Molina; Sara Molina, Helder Molina e  
Mônica Molina. São Paulo, 31/07/2020. Nilton Molina -  Presidente da Mesa; Sara Molina - Secretária. JUCESP nº 399.761/20-2 em 25/09/2020. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.



Esporte
Jornal O DIA SP

Rally de Velocidade volta para
Santa Catarina neste fim de semana

PÁGINA 8 SEXTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2020

O desempenho de um pilo-
to no automobilismo é baseado
em números: somando se poles,
vitórias, e melhores voltas, para
se buscar o retrospecto de um
piloto. E, é baseado nesse re-
trospecto, que Sérgio Jimenez,
em dupla com Rodrigo Mello,
disputa nesse sábado (24), a se-
gunda etapa da Porsche GT3
Cup Endurance Series, na prova
de 300 Km, que acontece no
Autódromo Internacional Ayr-
ton Senna, em Goiânia.

O paulista, campeão do Ja-
guar I-PACE eTROPHY 2019,
é dono de duas vitórias na pro-
va de longa duração, conquis-
tando o topo do pódio em 2017
e 2018. “Ter bons resultados
sempre ajuda, pois é um alerta
de que sabemos o caminho a
seguir. Essa será a segunda vez,
que eu e o Rodrigo estaremos
juntos na prova, pois essa será
nossa quarta participação com
essa formação. Acho que o en-

Porsche Endurance Series:
Jimenez aposta em

retrospecto de vitórias no
300 Km de Goiânia

trosamento ajuda também. Na
temporada passada, vínhamos
brigando pelas primeiras posi-
ções e chegamos a liderar a cor-
rida, mas um problema na cor-
reia do motor nos prejudicou”,
relembrou. “Agradeço mais
uma vez o apoio das empresas,
que me apoiam Maxon, Auto-
luks, Piramidal, Capitale Ener-
gia e Santa Massa”, finalizou.

Os 300 Km de Goiânia
marca a segunda etapa, da trin-
ca de corridas, que compõem
o campeonato de longa dura-
ção da categoria monomarca
mais importante do país, com
os icônicos modelos Porsche.

O cronograma da etapa pre-
vê dois treinos livres e a clas-
sificação na sexta-feira (23),
às 15h45. No sábado, a larga-
da dos 300 Km, às 11h30, com
transmissão ao vivo do Spor-
TV2 e do canal oficial da Pors-
che Império Endurance Series
– website, Youtube e Facebook.
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Depois de abrir o Campeona-
to Brasileiro de Rali de Veloci-
dade 2020 com o Rally de Po-
merode, o Estado de Santa Cata-
rina recebe neste fim de semana
(24 e 25/10) a quarta e quinta
etapas do certame nacional com
o Rally Rio Negrinho. E quem vai
para o planalto norte catarinense
com entusiasmo e boas lembran-
ças é a dupla mineira/catarinen-
se formada pelo piloto de Alfe-

nas Victor Corrêa e o navegador
de Itajaí Maicol de Souza, da
equipe Unifenas/RT One Rally,
pois foi nesta prova em que eles
conquistaram antecipadamente o
título de campeões brasileiros
em 2018.

“É sempre muito bom voltar
em Rio Negrinho, o evento nos
traz boas lembranças e em mui-
to nos agrada, por ter uma ótima
estrutura”, destaca Victor Cor-

rêa, que em 2018 ao lado de
Maicol de Souza conquistou an-
tecipadamente o título de cam-
peão brasileiro de Rali de Velo-
cidade na categoria RC5.

Serão dois dias de provas na
região de Rio Negrinho e São
Bento, com 10 Especiais crono-
metradas totalizando 151,98 km,
mais 133,32 km de deslocamen-
tos, chegando a 285,30 km de
competição. O piso predominan-
te é de terra, bem liso e sem
muitas pedras, o que deverá dei-
xar as Especiais cronometradas
bem rápidas. “Esperamos conse-
guir bons resultados, pois esta-
mos em um momento crucial do
campeonato. Vamos tentar fazer
um bom levantamento nesta sex-
ta-feira (23) para poder levar
bons pontos pra casa”, aponta o
piloto do Peugeot 207 da Unife-
nas/RT One Rally.

“Temos que estar bem con-
centrados para essa prova. Ela
acaba sendo decisiva, pois esta-
mos no meio do campeonato. Se
quisermos brigar pelo campeo-
nato deste ano é fundamental an-

dar bem neste rali, já que tivemos
problemas nas etapas anteriores.
Por isto é muito importante um
bom resultado aqui na minha ter-
ra”, observa Maicol, que reside
em Itajaí, a 180 km de Rio Ne-
grinho, lembrando que a dupla
está no quarto posto do campeo-
nato.

Até o momento, não houve
repetição de vencedores no
campeonato. No Rally de Po-
merode, em Santa Catarina,
prova de abertura do certame
nacional, a dupla Perci Hult-
mann/Juliano Zerbinato foi
vencedora. Na segunda etapa, no
Rio Grande do Sul, a vitória fi-
cou com Tiago Klimaczewski/
Felipe Klimaczewski, Já no fe-
chamento do Rally de Estação,
válido pela terceira etapa, El-
ton Palkewich/Cássio Navarini
foram os vitoriosos. “Nós te-
mos tudo pra ir pra cima da ta-
bela. Não podemos quebrar
nem bater. Se não tivermos pro-
blemas, estaremos brigando
por vitória também”, completa
o navegador catarinense.
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Copa SP de Kart entra em reta final da
temporada com 5ª etapa neste sábado

Melo e Kubot
avançam para as
quartas de final

O Kartódromo Granja Viana
volta a receber a quinta etapa da
Copa São Paulo de Kart neste fi-
nal de semana, em Cotia, na
Grande São Paulo. Com pilotos
de nove categorias acelerando
por vitórias, a competição entra
em sua reta final, já que restam
apenas três etapas. O torneio se-
guirá com protocolos rígidos de
segurança e sem a presença de
público nas arquibancadas.

Todas as corridas serão rea-
lizadas no sábado (24) e as cate-
gorias estarão divididas em dois
grupos. Às 7h30 da manhã (ho-
rário de Brasília), a KZ2 entra na
pista para a primeira tomada de
tempos do dia, seguida por Shif-
ter ROK às 7h40, Rotax DD2/
Masters às 7h50 e ROK Cup
Executive às 8h00.

A rodada dupla começará logo
em seguida, com duas provas

para cada categoria: KZ2 e Shif-
ter ROK dividirão o grid às 8h10
e 9h15, enquanto a Rotax DD2/
Masters está marcada para 8h30
e 9h35. A ROK Cup Executive
terá sua primeira prova às 8h50
e fecha a programação do pri-

meiro grupo às 9h55 com a cor-
rida 2.

O segundo grupo iniciará
suas atividades de pista a partir
das 10h20, quando a Rotax Juni-
or Max marcará seus tempos
para definir o grid de largada,

seguida por Rotax Micro Max/
Rotax Mini Max às 10h30, Ro-
tax Max às 10h40 e Rotax Max
Masters às 10h50.

As provas da Rotax Junior
Max estão marcadas para come-
çar às 11h e às 12h50, enquanto
Rotax Micro Max e Rotax Mini
Max dividirão o grid às 11h20 e
às 13h10. A Rotax Max será dis-
putada às 11h40 e às 13h30, se-
guida pela Rotax Max Masters às
12h00 e 13h50.

Os karts carenados da Pró-
500 terão dois grupos durante o
treino classificatório, sendo o
primeiro às 12h20 e o segundo
às 12h35. Os pilotos terão 15
minutos na pista para marcarem
seus tempos. A categoria encer-
rará o dia de velocidade no Kar-
tódromo Granja Viana com uma
prova única de 1h20 de duração,
que terá largada às 14h10.
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Com mais uma boa atuação,
impondo seu ritmo desde o iní-
cio do jogo, Marcelo Melo e
Lukasz Kubot confirmaram seu
favoritismo e estrearam com vi-
tória no ATP 250 de Colônia. Na
quinta-feira (22), os cabeças de
chave número 1 derrotaram o is-
raelense Jonathan Erlich e o mo-
negasco Hugo Nys por 2 sets a
0, parciais de 6/4 e 6/2, em
1h08min, e avançaram para as
quartas de final na Alemanha.

Nesta sexta-feira (23), Melo
e Kubot já voltam à quadra para
enfrentar o neozelandês Marcus
Daniell e o austríaco Philipp
Oswald, valendo vaga na semifi-
nal, em horário a ser definido.
Este é o segundo torneio segui-
do que está sendo disputado na
cidade alemã. No primeiro, en-
cerrado no domingo (18), foram
vice-campeões.

“Jogamos bem hoje. Entra-
mos, fizemos o nosso jogo, sem
correr muito risco. Agora, segui-
mos com confiança para a próxi-
ma rodada”, afirmou Marcelo,
que tem o patrocínio de Centau-
ro, BMG e Itambé, com apoio da
Volvo, Orfeu Cafés Especiais,
Head, Voss, Foxton, Asics, Bol-
sa Atleta e Confederação Brasi-
leira de Tênis.

Melo e Kubot dominaram o
jogo diante de Erlich e Nys. No
primeiro set, quebraram para fa-
zer 3/2 e, na sequência, abrir 4/
2. Tiveram chance de ampliar ain-

da mais a vantagem, mas os ad-
versários salvaram o break e, em
seguida, conseguiram a quebra,
deixando tudo igual. Mas, Melo
e Kubot mantiveram o controle
da partida, foram em busca de
novo break, 5/4, e fecharam em
6/4. No começou do segundo
set, o break veio logo no primei-
ro game. E, com nova quebra,
Melo e Kubot chegaram a abrir
5/1. Erlich e Nys ainda confir-
maram o serviço, 5/2, mas foi
só. Os cabeças de chave número
1 marcaram 6/2 para garantir a
vitória na estreia em Colônia.

Viena e Paris na sequência
– Depois de Colônia, Melo e
Kubot disputarão o ATP 500 de
Viena, na Áustria, a partir do dia
26 deste mês, e o Masters 1000
de Paris, na França, com início
em 2 de novembro. Dupla busca
bons resultados nesta parte final
do calendário 2020 para garan-
tir um lugar entre as oito melho-
res parcerias da temporada no
ATP Finals, que encerra o ano,
entre os dias 15 e 22 de novem-
bro, em Londres, na Inglaterra.

Na Corrida para Londres, no
ranking divulgado na segunda-
feira (19) pela Associação dos
Tenistas Profissionais (ATP),
Melo e Kubot subiram uma po-
sição, ocupando agora o 11º lu-
gar, com 1.235 pontos. No
ranking mundial individual de
duplas, estão empatados na 12ª
colocação, com 5.140 pontos.

Segunda etapa do naipe masculino
começa em Saquarema (RJ)

A segunda etapa da tempo-
rada 2020/2021 do Circuito
Brasileiro de Vôlei de Praia
Open começa nesta semana
para o torneio masculino, em
Saquarema (RJ), com presen-
ça dos melhores atletas da mo-
dalidade. Após as disputas do
naipe feminino na última se-
mana, será a vez dos homens
entram em ação entre quinta-
feira e domingo (25), no even-
to construído dentro do Cen-
tro de Desenvolvimento de
Voleibol (CDV).

A competição conta com
diversos protocolos de preven-
ção ao COVID-19, entre eles a
ausência de público nas arqui-
bancadas. Mas os fãs poderão
conferir todos os lances do tor-
neio ao longo das transmissões
ao vivo realizadas no site
voleidepraiatv.cbv.com.br, na
fanpage da Confederação Bra-
sileira de Voleibol (CBV) no
Facebook, e, a partir das semi-
finais, no sábado (24), exclusi-
vamente nos canais SporTV.

Na etapa de abertura, André
Stein e George (ES/PB) fica-
ram com o ouro ao superarem
Arthur Mariano/Guto (MS/RJ)
na decisão, por 2 sets a 0. O
carioca Guto comemorou a es-

treia da parceria com Arthur já
alcançando a final. Apesar da
preparação, eles ainda não ha-
viam disputado nenhum torneio
oficial juntos antes da compe-
tição em Saquarema (RJ).

“Estamos trabalhando mui-
to a consistência, que é uma
coisa que precisamos, até por
sermos uma dupla nova. No alto
rendimento, detalhes fazem a
diferença, então estamos bus-
cando aumentar nosso entrosa-
mento. Acertar detalhes e criar
jogadas novas, tipos de levan-
tamento e de sistemas de jogo
novos. Estamos com muita von-
tade de jogar novamente, assis-
timos ao torneio feminino na
última semana, vimos que foi
um sucesso. Está sendo muito
legal jogar lá no CDV, em Sa-
quarema”, declarou Guto.

Quem também comemorou
um bom resultado na abertura
da temporada foi a parceria de
Renato e Adrielson (PB/PR).
Apesar de terem formado du-
pla nas categorias de base, sen-
do campeões mundiais Sub-21
em 2017, eles se juntaram no
profissional pela primeira vez.
Celebraram o pódio com a me-
dalha de bronze, conquistada
após vitória sobre Hevaldo/

Saymon (CE/MS), mas querem
evoluir mais.

A fase principal do torneio,
que começa na sexta-feira,
contará com 20 equipes, sen-
do as 16 mais bem colocadas
do ranking de entradas, e ou-
tras quatro classificadas na dis-
puta do qualifying (classifica-
tório), que ocorre na quinta-
feira. No qualifying, 20 times
disputam partidas eliminatóri-
as diretas, com os vencedores
dos quatro jogos finais garan-
tindo a vaga.

Os quatro melhores primei-
ros colocados dos cinco grupos
vão direto às quartas de final,
enquanto o primeiro colocado
com pior campanha disputa a
repescagem junto dos cinco se-
gundos colocados e dos dois
melhores terceiros. Desta fase
em diante, a competição segue
no formato eliminatório dire-
to até as disputas de medalha.

Os 16 times garantidos na
fase principal do torneio pela
posição no ranking de entradas
são André Stein/George (ES/
PB), Evandro/Bruno Schmidt
(RJ/ES), Alison/Álvaro Filho
(ES/PB), Arthur Mariano/Guto
(MS/RJ),  Hevaldo/Saymon
(CE/MS), Pedro Solberg/Viní-

cius (RJ/ES), Renato/Adriel-
son (PB/PR), Vitor Felipe/Ar-
thur Lanci (PB/PR), Oscar/
Thiago (RJ/SC), Fábio Bastos/
Allison Francioni (CE/SC),
Felipe Cavazin/Marcus Carva-
lhaes (PR/RJ), Bruno/Jô (AM/
PB), Bernardo Lima/Eduardo
Davi (CE/PR), Harley/Fernan-
dão (DF/ES), Adelmo/Moisés
(BA) e Rafael/Lipe (PR/CE).

O espaço de jogo foi mon-
tado nas quadras de areia já
existentes no Centro de De-
senvolvimento de Voleibol,
onde são realizados os treina-
mentos das duplas que repre-
sentam o país em torneios in-
ternacionais. A arena central
fica na área onde antes havia
quatro quadras. Poucos metros
adiante, outras duas quadras
foram transformadas na arena
número dois, que também re-
ceberá partidas.

A estrutura no Centro de
Desenvolvimento de Voleibol
(CDV) conta com duas quadras
de jogo e duas quadras de
aquecimento, além de atendi-
mento fisioterápico, médico,
restaurante para todas as refei-
ções, hospedagem para todos
os atletas e membros das co-
missões técnicas.

(11) 99653-7522

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


