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Contas externas têm em setembro
sexto mês seguido de saldo positivo

Brasil e outros 31 países assinam
declaração sobre saúde da mulher
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Número de desempregados chega
a 13,5 milhões, segundo IBGE
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Censo mostra que ensino
 a distância ganha espaço

no ensino superior

Esporte

Lucas Moraes renova apoio
da Motul para Sertões 2020

Atual campeão do Sertões na
categoria principal dos carros
(T1), Lucas Moraes está fechan-
do os últimos preparativos para
buscar o bicampeonato no mai-
or Rally das Américas e anunciou
a renovação de sua longa parce-
ria com a Motul. A competição
começa no próximo dia 30 com
a disputa do prólogo no Autódro-
mo Velocitta, no interior de São
Paulo, em Mogi Guaçu.

“Gostaria de agradecer
mais um ano de parceria com a
Motul. Na verdade, a minha re-
lação com a marca vem há mais
de 10 anos, desde quando eu
corria profissionalmente de
motocross.                    Página 7
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Bandeira vermelha interrompe
prova em Spa após 4 voltas

A primeira corrida da séti-
ma etapa da temporada 2020 da
Fórmula Renault Eurocup, re-
alizada na sexta-feira, em Spa-
Franchorchamps, teve apenas a
disputa de quatro voltas no tra-
çado de 7 km. Um acidente

provocou uma bandeira ver-
melha e a pontuação
foi dividida pela metade.

O brasileiro Caio Collet
cruzou a linha de chegada em
sétimo lugar, após largar da
11ª posição.             Página 7
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Eduardo Barrichello encerra
participação na USF2000

em St.Petersburg
O brasileiro Eduardo Barri-

chello completa neste fim de se-
mana a sua participação na tem-
porada de 2020 da USF2000, na
etapa de St.Petersburg, no esta-
do da Flórida. O piloto da Pabst
Racing disputa o vice-campeona-
to da competição e, no momen-
to, está empatado em 306 pon-
tos com Reece Gold, mas leva
vantagem no número de vitórias
(três contra duas).

O circuito de St.Petersburg

utiliza como reta principal
uma das pistas do aeroporto
Albert Whitted e percorre
também algumas ruas da ci-
dade.  A pista tem 2.9 km e
três pontos de ultrapassagem,
na reta dos boxes, na aproxi-
mação para a curva 4, depois
de outra reta, e na freada para
a curva 10. No mais, o traça-
do é formado basicamente
por cuvas de 90 graus e baixa
velocidade.              Página 7

Mundial de Motovelocidade
realiza mais uma etapa

em Aragon
Acontece mais uma etapa

em Aragon neste domingo e
provavelmente mais acirrada,
já que as equipes poderão
acertar os pontos fracos que
tiveram no final de semana
passado no mesmo circuito,
mas isso não parece estar
acontecendo com a Ducati, ao
menos no primeiro dia de trei-
nos. Excluindo-se Johan Zar-
co, que ficou com o 13º tem-
po com uma moto 2019, to-
das as demais Ducatis ficaram
com os últimos lugares, do 17º
de Danilo Petrucci até o 21º
com Jack Miller.       Página 7
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,62
Venda:       5,62

Turismo
Compra:   5,52
Venda:       5,76

Compra:   6,66
Venda:       6,67

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

27º C

17º C

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

Manhã Tarde Noite

25º C

17º C

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

Manhã Tarde Noite

30º C

17º C

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

Previsão do Tempo

Anticorpos
contra

covid-19
duram pelo
menos sete

meses,
mostra estudo

Uma das questões que
mais tem suscitado interesse
e investigação por parte da
comunidade científica, desde
o início da pandemia, é per-
ceber se os organismos de
doentes com covid-19 são
capazes de ter uma resposta
imune adequada e quanto tem-
po pode durar essa imunida-
de. Agora, um novo estudo
norte-americano revelou que
os anticorpos, que protegem
o organismo de ser infectado
com o novo coronavírus, po-
dem ter uma duração de até
sete meses.

Pesquisadores da Uni-
versidade do Arizona, nos
Estados Unidos, acompa-
nharam durante meses cer-
ca de 6 mil pacientes infec-
tados com o novo coronaví-
rus e descobriram que os an-
ticorpos contra o Sars-CoV-
2 podem continuar presen-
tes no sangue por um perío-
do de, no mínimo, cinco a
sete meses.              Página 3

A edição mensal da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de
Domicílios (Pnad) Covid-19
estimou que a população deso-
cupada, que era de 10,1 milhões
no começo da pesquisa, em
maio, passou para 13,5 milhões
em setembro, um recorde da
série histórica. O aumento foi
de 4,3% no mês e de 33,1%
desde maio. Os dados foram
divulgados  na sexta-feira (23)
pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE).

“Há um aumento da popu-
lação desocupada ao longo de
todos esses meses. Esse cres-
cimento se dá em função tanto
das pessoas que perderam suas

ocupações até o mês de julho
quanto das pessoas que come-
çam a sair do distanciamento
social e voltam a pressionar o
mercado de trabalho”, disse,
em nota, a coordenadora da
pesquisa, Maria Lucia Vieira.

A pesquisa estimou a popu-
lação ocupada do país em 82,9
milhões de pessoas em setem-
bro, aumento de 1% frente ao
mês anterior e retração de 1,7%
em relação a maio. “A popula-
ção ocupada era de 84,4 mi-
lhões em maio e caiu até o mês
de julho, quando volta a ter
variações positivas, chegando
ao contingente de 82,9 milhões
em setembro.           Página 3
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O Censo da Educação Supe-
rior de 2019, divulgado  na sex-
ta-feira (23) pelo Instituto Naci-
onal de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira (Inep),
aponta que quatro a cada dez ca-
louros no ensino superior opta-
ram por se matricular em cursos
de graduação a distância. O le-
vantamento mostra que a educa-
ção a distância (EaD) tem ganha-
do cada vez mais espaço na edu-
cação superior, enquanto o ensi-

no presencial tem reduzido as
matrículas ano a ano.

Em 2009, as matrículas dos
calouros em EaD representavam
16,1% do total. Em 2018, elas
representavam 39,8% do total de
estudantes que ingressaram nas
instituições de ensino superior.
No ano passado, eram 43,8%, o
que equivale a cerca de 1,6 mi-
lhão do total de 3,6 milhões de
novos estudantes.

Considerando apenas a rede

privada, onde estão matriculados
76% do total de estudantes do
ensino superior, a opção pela
EaD foi ainda maior entre os ca-
louros, chegando a pouco mais
da metade dos alunos, 50,8%.

Já o ensino presencial teve
redução. Passou de 60,1% das
matrículas dos calouros em 2018
para 56,2%, em 2019. Em 2020,
com a pandemia do novo coro-
navírus (covid-19), o número de
ingressantes em EaD deve au-
mentar ainda mais, de acordo
com o presidente do Inep, Ale-
xandre Lopes.

Os dados de 2020 serão di-
vulgados apenas no ano que vem.

“Eu acho que a pandemia vai
acelerar essa tendência de mi-
gração para o ensino a distância
ou ensino híbrido [com aulas
presenciais e remotas]. Isso ser-
ve também como um ponto de
alerta, como um ponto de obser-
vação, para o Ministério da Edu-
cação como um órgão regula-
dor”, disse.                 Página 4

SP cria mais seis centros de
pesquisa para testar vacina

contra covid
O governo de São Paulo

criou mais seis centros de pes-
quisa para ampliar o número de
voluntários nos testes da Fase 3
da CoronaVac, vacina que está
sendo produzida pela farmacêu-

tica chinesa Sinovac em parce-
ria com o Instituto Butatan. Com
a criação de mais centros, a in-
tenção é acelerar a fase final de
testes clínicos para identificar
a eficácia da vacina.       Página 2

Covid-19
Segundo o Boletim do Ministério da Saúde, o Brasil tem 571

mortos em 24hrs. O total de casos da Covid-19 está em 5.323.630
de infectados,  156.471 é o total de mortos e 4.779.295 de paci-
entes recuperados.

Rodrigo Maia afirma
que PEC  da Guerra não

será prorrogada
O presidente da Câmara dos

Deputados, deputado federal
Rodrigo Maia, disse na sexta-fei-
ra (23), em entrevista coletiva ao
lado do governador de São Pau-

lo João Doria, que a Proposta de
Emenda Constitucional do esta-
do de calamidade pública, a cha-
mada PEC da Guerra, não será
prorrogada.                     Página 4
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SP cria mais seis centros de pesquisa
para testar vacina contra covid

Lembre sempre de lavar as mãos

cesar@cesarneto.com 

O governo de São Paulo
criou mais seis centros de pes-
quisa para ampliar o número de
voluntários nos testes da Fase 3
da CoronaVac, vacina que está
sendo produzida pela farmacêu-
tica chinesa Sinovac em parce-
ria com o Instituto Butatan. Com
a criação de mais centros, a in-
tenção é acelerar a fase final de
testes clínicos para identificar a
eficácia da vacina. Estudos das
fases 1 e 2 da vacina, realizados
na China, já demonstraram que
ela é segura.

“Com a abertura desses cen-
tros, vamos ganhar velocidade
para que essa demonstração da
eficácia possa aparecer o mais
rapidamente possível. Espera-
mos que isso aconteça em no-
vembro ou meados de dezem-
bro”, disse na sexta-feira, (23),
Dimas Covas, diretor do Institu-
to Butantan.

Os novos centros serão su-
pervisionados por especialistas
do Instituto de Infectologia Emí-
lio Ribas, sendo que quatro fi-
cam em hospitais da periferia da
capital paulista, onde a taxa de
contaminação se mostrou mai-
or do que nos bairros centrais, e
dois ficam na região do ABC.

Atualmente, 9.039 voluntári-
os já participam dos estudos clí-
nicos da vacina, que são feitos
com profissionais da área da saú-
de de sete estados. Como a
Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (Anvisa) já havia apro-
vado a ampliação do estudo para
13 mil voluntários – e havia uma
dificuldade para recrutar os vo-
luntários -, o governo paulista
decidiu ampliar o número de
centros de pesquisa para tentar
obter o mais rapidamente pos-
sível esse número de pessoas
participando do estudo. No es-
tudo, metade dos participantes
recebe a vacina; a outra metade,
placebo.

Caso a última etapa de tes-
tes comprove a eficácia da vaci-
na, o acordo entre a Sinovac e o
Butantan prevê a transferência de
tecnologia para produção do
imunizante no Brasil. A Corona-
Vac prevê a administração de
duas doses por pessoa.

Eficácia
Para comprovar a eficácia da

vacina, é preciso que ao menos
61 participantes do estudo, que
tomaram o placebo, sejam con-
taminados pelo vírus. A partir
dessa amostragem, é feita então
a comparação com o total dos
que receberam a vacina e, even-
tualmente, também tenham diag-
nóstico positivo da covid-19. Se
o imunizante atingir os índices
necessários de eficácia e segu-
rança, será submetido a uma ava-
liação da Anvisa para registro. E
só então a vacina estaria libera-
da para a aplicação na população.

No início desta semana, o

diretor do Instituto Butantan,
Dimas Covas, anunciou que a
CoronaVac é uma vacina segura,
que não apresenta efeitos colate-
rais graves. Ele também disse que
os resultados de eficácia ainda não
foram finalizados, mas que espe-
ra que seja possível de acontecer
até dezembro deste ano.

A vacina
O governo paulista, por meio

do Instituto Butantan, tem uma
parceria com a farmacêutica chi-
nesa Sinovac para a vacina Co-
ronaVac. Por meio desse acor-
do, o governo vai receber 46
milhões de doses da vacina até
dezembro deste ano, sendo que
6 milhões chegarão prontas e,
o restante, precisará ser produ-
zida no Brasil a partir da maté-
ria-prima que chegará da Chi-
na. O acordo também prevê
transferência de tecnologia para
o Butantan.

O governo paulista negocia
para oferecer essas doses para
o governo federal, para inclusão
no Programa Nacional de Imu-
nização e no Sistema Único de
Saúde (SUS).

Inicialmente, o governo pau-
lista previa que o início da vaci-
nação poderia ocorrer a partir de
15 de dezembro, mas com o
atraso no estudo de eficácia,
essa data deve ser adiada. Tam-
bém houve um atraso na permis-
são da importação de insumos da

vacina pela Anvisa, segundo dis-
se na sexta-feira, (23) Dimas
Covas, diretor do Instituto Bu-
tantan. Segundo ele, a Anvisa se
comprometeu a liberar essa im-
portação em até cinco dias úteis.

“Nossa linha de produção
está pronta, aguardando a maté-
ria-prima que vem da China. Ti-
vemos um certo atraso em rela-
ção à autorização da Anvisa, mas
quinta-feira, (22) houve mani-
festação de que em cinco dias
úteis ela [Anvisa] emitirá um
certificado para que possamos
fazer a importação. Com isso,
iniciamos a produção da vaci-
na, inicialmente 40 milhões
de doses, que deverão estar
prontas dentro do cronograma.
Portanto, teremos ainda a pos-
sibilidade de manter o cronogra-
ma original”.

Por meio de nota, a Anvisa
negou que esteja ocorrendo atra-
so na autorização. Segundo a
agência, “não há nenhum tipo de
retardo/atraso/morosidade por
parte da Anvisa”. O órgão disse
ainda que, no prazo máximo de
cinco dias úteis, será feita a aná-
lise das vacinas envasadas.

“A análise foi feita e as dis-
crepâncias foram  encaminhadas
para o laboratório a fim de se-
rem solucionadas. A Anvisa man-
tém o compromisso com o Es-
tado brasileiro de atuar em prol
dos interesses da saúde pública”.
(Agência Brasil)

Governo de São Paulo publicará a localização
de todos os radares em estradas estaduais

O Governador João Doria
sancionou a Lei 17.294/2020
para que o Governo de São Pau-
lo publique a localização de to-
dos os radares instalados nas
rodovias estaduais paulistas,
sejam fixos, móveis, estáticos
ou portáteis.

A publicação será diária,
com localização, horário de
funcionamento dos disposi-
tivos e seus respectivos li-
mites de velocidade. A ini-
ciativa foi proposta pelo de-
putado Ricardo Madalena,
com o projeto de lei  679/
206. Atualmente, já está dis-
ponível a localização de ra-
dares fixos.

A medida será implantada em

90 dias, conforme prevê a Lei
17.294, sancionada pelo Gover-
nador João Doria e publicada no
Diário Oficial do Estado de 23
de outubro de 2020

Os radares estáticos (em tri-
pés) são operados em pontos
pré-determinados no período
diuturno, ou seja, enquanto há
luz solar. Já os radares portá-
teis são operados pela Polícia
Militar Rodoviária em crono-
grama estabelecido pelo coman-
do rodoviário.

Veja abaixo o texto da lei:
LEI Nº 17.294, DE 22 DE

OUTUBRO DE 2020
Dispõe sobre a obrigatorie-

dade de a Administração Públi-

ca Estadual divulgar em seu site
institucional a localização de
todos os radares de fiscalização
e os respectivos limites de ve-
locidade

O GOVERNADOR DO ES-
TADO DE SÃO PAULO: Faço
saber que a Assembleia Legisla-
tiva decreta e eu promulgo a se-
guinte lei:

Artigo 1º – A Administra-
ção Pública Estadual  f ica
obrigada a manter disponível
em seu site institucional a lo-
calização e o horário de fun-
cionamento de todos radares,
fixos, móveis, estáticos ou
portáteis, de fiscalização de
velocidade em todo o Estado,
além da velocidade limite de

cada um.
Artigo 3º – O disposto nesta

lei aplicar-se-á a quaisquer rada-
res que vierem a ser utilizados
pelo Estado, mesmo que não in-
dicados no artigo 2º desta lei.
Artigo 4º – Vetado.

Artigo 5º – A Administração
Pública Estadual deverá assegu-
rar a implantação e execução
desta lei no prazo máximo de

90 (noventa) dias após sua
publicação.

Artigo 6º – As despesas
decorrentes da execução da
presente lei correrão à conta
de dotações orçamentárias
próprias.

Artigo 7º – Esta lei entra em
vigor na data de sua publicação.

Estado paga sétima parcela do benefício
Merenda em Casa para 770 mil estudantes

O Governo de São Paulo efe-
tuou o pagamento da sétima par-
cela do programa Merenda em
Casa. Mais de 770 mil estudan-
tes recebem novamente o sub-
sídio no valor de R$ 55 reais para
a compra de alimentos.

O repasse de R$ 55 é subsi-
diado integralmente pelo Gover-
no do Estado. No total, durante
estes sete meses, o Governo in-

vestiu R$ 267 milhões para o
pagamento desse benefício.

Assim como nos meses an-
teriores, o pagamento será
feito por meio do aplicativo
PicPay, que pode ser usado
em qualquer smartphone. En-
tretanto, os beneficiários que
já receberam o subsídio nos
meses anteriores e, portanto,
fizeram cadastro e validaram

a identidade, não precisam re-
petir o trâmite, pois o paga-
mento vai cair automatica-
mente.

Compra de alimentos
– Para ter acesso ao benefí-

cio não é necessário ter conta
bancária ou cartão de crédito. É
possível sacar o dinheiro em um
caixa eletrônico da rede 24Ho-

ras e transferir o valor para ou-
tras contas, sem taxa adicional.

– Os beneficiários poderão
fazer pagamentos por meio do
celular em mais de 2,5 milhões
de estabelecimentos que acei-
tam PicPay. As lojas são identi-
ficadas por placas com o QR
Code do aplicativo ou no próprio
sistema de buscas da ferramen-
ta digital.

Programa Autoestima abre inscrições
para cursos em saúde mental

O Programa Autoestima, de-
senvolvido pelo Governo do Es-
tado com empresas e entidades
parceiras, está com inscrições
abertas para os cursos de forma-
ção em saúde mental exclusivos
para profissionais do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). Essa iniciati-
va visa ao aprimoramento e à ex-
pansão do acolhimento psicos-
social na rede pública de saúde.

Inicialmente, oito cursos se-
rão oferecidos por meio da par-
ceria com o Instituto de Psico-
logia da Universidade de São
Paulo (USP). Os temas serão:
acolhimento às pessoas em so-
frimento; primeiros cuidados
psicológicos relacionados à
COVID-19; escuta oportuna;
consultas terapêuticas e psico-

terapia na pandemia de COVID-
19; luto; trabalho com grupos
online; violência intrafamiliar; e
somatização.

Capacitação
Cada turma capacitará 50

profissionais do SUS, totalizan-
do 400 pessoas já neste ano.
Novas turmas também serão
abertas no ano que vem, com
mais 800 vagas nestas mesmas
áreas, chegando a 1.200 vagas já
previstas para esta área.

Para se inscrever, o profis-
sional deve acessar o site: ht-
tps://autoestima.sp.gov.br/. As
inscrições podem ser feitas até
o dia 30 de outubro, por meio
de preenchimento de formulá-
rio disponível no site (basta

clicar em “Cursos” > “Cursos
de aperfeiçoamento” > seleci-
onar a área desejada, criar o ca-
dastro e preencher as informa-
ções requisitadas).

Até o momento, 291 pesso-
as se cadastraram e já há 149
inscrições, com vagas disponí-
veis em todos os modelos.
“Contamos com o engajamento
de várias organizações nesta im-
portante iniciativa. Com apoio
desses cursos da Psicologia da
USP, nosso objetivo é aprimo-
rar o trabalho dos profissionais
do SUS no acolhimento aos
pacientes que precisam de su-
porte psicossocial de forma
solidária e humanizada, segura
e virtual”, ressaltou o secretá-
rio de Estado da Saúde, Jean

Gorinchteyn.
“A universidade tem a função

de ser um instrumento para a
melhoria da sociedade. Por isso,
a participação neste programa é
muito importante, pois permite
que a USP cumpra uma das suas
atribuições”, destacou o reitor
da USP, Vahan Agopyan.

O Autoestima é uma platafor-
ma inédita, online e integrada de
Saúde Mental voltada para for-
talecer e expandir o alcance e
acolhimento nesta área por
meio do SUS. A iniciativa atua
em duas frentes principais, vol-
tadas ao cidadão e ao profissio-
nal de saúde. Os interessados
podem conhecer a plataforma
pelo endereço eletrônico: ht-
tps://autoestima.sp.gov.br/.

M Í D I A S
O jornalista Cesar Neto publica esta coluna de política na

imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. O site
www.cesarneto.com recebeu Medalha Anchieta (Câmara paulis-
tana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia paulista). Twitter
@cesarnetoreal ... Email @cesar@cesarneto.com

+
C Â M A R A (SP)
Quem tá se recuperando bem do mutante Corona (vírus) Co-

vid 19 é o jovem vereador Tuma (PSDB), presidente do Parla-
mento paulistano. Seus colegas, especialmente da bancada cristã
(católicos e protestantes-evangélicos) têm feito orações pela sua
saúde, sempre em nome de Jesus

+
P R E F E I T U R A
Pro ex-governador França (dono do PSB no Estado de São

Paulo) a margem de erro da pesquisa da Datafolha tá gigante. Ela
colou sua subida pra 10% de intenção de voto à subida do Boulos
(PSOL com a ex-prefeita Erundina de vice) pra 14%. Quanto ao
prefeito Bruno Covas (PSDB), ele ...

+
P A U L I S T A N A
... até compreende que não estar se ligando ao governador

Doria (novo PSDB) diminui sua rejeição. Pintou com 23%. França
não crê que o Russomanno (REPUBLICANOS ex-PRB) tenha
‘derretido’ pra apenas 20%. O certo é que França se vê em 3º
lugar, segundo suas pesquisas qualitativas

+
A S S E M B L E I A (SP)
Alguns leitores se queixaram que nossa coluna ainda não pu-

blicou os nomes dos atuais suplentes de deputados no maior e
mais importante Parlamento estadual do Brasil que são candida-
tos às prefeituras nas suas cidades. Vamos publicar, a partir da
próximo dia 27 outubro 2020

+
G O V E R N O (SP)
Doria, candidato à Presidência 2022 pelo seu PSDB ‘liberal

de centro’, botou o deputado e presidente da Câmara Federal pra
ser seu ‘advogado’ junto a ANVISA. E conseguiu. Melhor que não
a vacina chinesa (agora chamada de brasileira via Butantã) deverá
ter 6 milhões de doses

+
C O N G R E S S O (BR)
Em vez de 46 milhões de doses da vacina contra Covid 19, o

governador paulista Doria - candidato à Presidência 2022 pelo
seu PSDB liberal de centro - terá a liberação da ANVISA pra im-
portar apenas 6 milhões. A ajuda veio do deputado Maia (DEM
ex-PFL), presidente da Câmara Federal

+
P R E S I D Ê N C I A (BR)
Uma pergunta tá no ar : Bolsonaro (ex-PSL e ainda sem parti-

do) não estaria arrependido de estar apoiando as candidaturas de
Crivella - prefeito no Rio em campanha pela reeleição - e Russo-
manno, deputado federal candidato a prefeitura paulistana pela 3ª
vez ? Só as urnas responderão

+
P A R T I D O S (BR)
Quem diria que o PT - ainda dominado pelo Lulismo - teria

que aceitar ter um papel meramente coadjuvante nas eleições
municipais pelo Brasil, nas quais em Capitais importantes já se
prepara pra apoiar em 2º turno - goela abaixo - os ex-companhei-
ros de Presidência PC do B, PSB e PSOL ?

+
J U S T I Ç A S (BR)
Luís Fux levantou a bola e o colega Lewandowski - que não é

o centroavante goleador do campeonato alemão - matou no peito
e tá propondo que o caso da vacina - que ainda não existe - contra
o vírus (Covid 19) será levada pra um  VAR judicial do plenário. A
tal 2ª ‘onda jurídica’ já chegou ao Brasil



Número de desempregados chega
a 13,5 milhões em setembro
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Lembre sempre de lavar as mãos

Anticorpos contra covid-19
duram pelo menos sete
meses, mostra estudo

Uma das questões que mais tem suscitado interesse e inves-
tigação por parte da comunidade científica, desde o início da
pandemia, é perceber se os organismos de doentes com covid-
19 são capazes de ter uma resposta imune adequada e quanto
tempo pode durar essa imunidade. Agora, um novo estudo norte-
americano revelou que os anticorpos, que protegem o organis-
mo de ser infectado com o novo coronavírus, podem ter uma
duração de até sete meses.

Pesquisadores da Universidade do Arizona, nos Estados Uni-
dos, acompanharam durante meses cerca de 6 mil pacientes in-
fectados com o novo coronavírus e descobriram que os anticor-
pos contra o Sars-CoV-2 podem continuar presentes no sangue
por um período de, no mínimo, cinco a sete meses.

Recentemente, foram confirmados casos de pessoas reinfec-
tadas que, de acordo com o jornal espanhol El País, apresenta-
ram sintomas mais graves quando ficaram doentes com covid-
19 pela segunda vez - exemplos que suscitam duvidas à comuni-
dade científica quando se fala em imunidade.

Ao longo dos últimos meses foram divulgados diversos es-
tudos que mostravam que os anticorpos - proteínas do sistema
imunitário que evitam que o vírus infecte as células do organis-
mo - contra o novo coronavírus iam diminuindo passados alguns
meses após a infecção, principalmente em pessoas que apresen-
taram sintomas ligeiros.

As teorias são várias e as dúvidas ainda mais. Mas a ques-
tão mantém-se: as pessoas ficam protegidas após a primeira
infecção?

O estudo norte-americano, divulgado na terça-feira (20) na
publicação científica Immunity, e considerado um dos maiores
realizados até agora, por ter analisado cerca de 6 mil pessoas,
indica que sim: quem já esteve infectado com o novo coronaví-
rus pode ter imunidade até, pelo menos, sete meses.

“O nosso estudo mostra que é possível gerar uma imunidade
duradoura contra esse vírus”, explicou ao jornal espanhol Deep-
ta Bhattacharya, pesquisador da Universidade do Arizona e coau-
tor do trabalho.

“Nas infecções moderadas que analisamos, a resposta de an-
ticorpos parece bastante convencional. Os níveis dessas proteí-
nas sobem primeiro, depois caem e no fim acabam por estabili-
zar”, continuou. E quanto às reinfecções, o investigador explica
que pode acontecer mas que são casos “excepcionais”.

Quando um vírus infecta o corpo, o sistema imunológico pro-
duz células plasmáticas de curta duração, que produzem anticor-
pos para combater imediatamente o agente patogênico. Esses
anticorpos aparecem no sangue, normalmente, até 14 dias após a
infecção e, segundo o autor do estudo, alguns deles “são muito
sofisticados”, podendo memorizar um patogênico para sempre e
desenvolver armas moleculares para o destruir, incluindo dife-
rentes tipos de anticorpos de elevada potência.

Estudo
O estudo norte-americano resultou de uma campanha de tes-

tes que envolveu 30 mil pessoas. Os investigadores, no entanto,
analisaram e acompanharam 5.882 dessas pessoas, estudando a
produção de anticorpos neutralizantes em mais de mil.

A prevalência de infecções é baixa, contando apenas com cerca
de 200 pessoas que transmitiram o vírus e produziram anticor-
pos neutralizantes, explicou Bhattacharya.

“Se os anticorpos fornecem proteção duradoura contra o novo
coronavírus tem sido uma das perguntas mais difíceis de respon-
der, essa investigação não só nos deu a capacidade de testar com
precisão os anticorpos contra a covid-19, mas também o conhe-
cimento de que a imunidade duradoura é uma realidade”.

Ao analisar o sangue de voluntários que testaram positivo para
o novo coronavírus, os cientistas descobriram que os anticorpos
estavam presentes em níveis viáveis por um período de, pelo
menos, cinco a sete meses. Contudo, o máximo que a equipe
conseguiu voltar atrás no tempo, para ver a duração dos anticor-
pos foi precisamente sete meses, uma vez que a epidemia che-
gou relativamente mais tarde ao Arizona.

“Só conseguimos testar seis pessoas que foram infectadas há
cerca de sete meses, mas temos muitas outras infectadas há três,
quatro, cinco meses”, disse o pesquisador. “Não temos uma bola
de cristal para saber quanto tempo os anticorpos duram, mas com
base no que sabemos sobre outros coronavírus, esperamos que a
resposta imunológica seja mantida durante pelo menos sete me-
ses, e provavelmente por muito mais tempo”.

“Sabemos que as pessoas que foram infectadas com o pri-
meiro coronavírus da Sars, que é o mais semelhante ao Sars-
CoV-2, ainda conseguem estar imunes 17 anos após a infecção”,
acrescentou Bhattacharya. “Se o Sars-CoV-2 for parecido com o
primeiro, esperamos que os anticorpos durem pelo menos dois
anos, e seria improvável qualquer período muito mais curto do
que isso.” (Agencia Brasil)

A edição mensal da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de Do-
micílios (Pnad) Covid-19 esti-
mou que a população desocupa-
da, que era de 10,1 milhões no
começo da pesquisa, em maio,
passou para 13,5 milhões em
setembro, um recorde da série
histórica. O aumento foi de
4,3% no mês e de 33,1% desde
maio. Os dados foram divulga-
dos  na sexta-feira (23) pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

“Há um aumento da popula-
ção desocupada ao longo de to-
dos esses meses. Esse cresci-
mento se dá em função tanto das
pessoas que perderam suas ocu-
pações até o mês de julho quan-
to das pessoas que começam a
sair do distanciamento social e
voltam a pressionar o mercado
de trabalho”, disse, em nota, a
coordenadora da pesquisa, Ma-
ria Lucia Vieira.

A pesquisa estimou a popu-
lação ocupada do país em 82,9
milhões de pessoas em setem-
bro, aumento de 1% frente ao
mês anterior e retração de 1,7%
em relação a maio. “A população
ocupada era de 84,4 milhões em
maio e caiu até o mês de julho,
quando volta a ter variações po-
sitivas, chegando ao contingen-
te de 82,9 milhões em setembro.
Ainda está abaixo do número
que tínhamos em maio, mas já
mostrando uma leve recuperação
nos meses de agosto e setem-

bro”, afirmou a pesquisadora.
A força de trabalho, soma da

população ocupada e da desocu-
pada, passou de 94,5 milhões,
em maio, para 96,4 milhões em
setembro. O número de pessoas
fora da força de trabalho caiu
1,5% em relação a agosto, che-
gando a 74,1 milhões. Já a taxa
de desemprego passou de
13,6%, em agosto, para 14%, a
maior da série histórica da pes-
quisa.

Auxílio emergencial
Em setembro, o percentual

de domicílios onde algum mo-
rador recebeu auxílio para com-
bater os efeitos da pandemia foi
de 43,6%. Em agosto era de
43,9%. Foram atendidos 29,9
milhões em setembro frente aos
30,1 milhões de agosto. O valor
médio do benefício recebido
pela população foi de R$ 894 por
domicílio.

“O percentual de domicílios
onde algum morador recebia au-
xílio emergencial ficou estável
nesses últimos quatro meses”,
disse Maria Lucia.

Entre os tipos de auxílio
abordados pela pesquisa estão o
emergencial, destinado a traba-
lhadores informais, microem-
preendedores individuais, autô-
nomos e desempregados, e a
complementação do governo
federal pelo Programa Emer-
gencial de Manutenção do Em-
prego e da Renda.

Segundo o IBGE, Norte
(59,8%) e Nordeste (58,8%)
foram as regiões que tiveram os
maiores percentuais de domicí-
lios recebendo auxílio. Entre os
estados, o Amapá (68,4%) foi o
que apresentou a maior propor-
ção, seguido de Maranhão
(63,7%) e Pará (63,3%).

“As regiões que têm mais
domicílios com pessoas rece-
bendo auxílio ainda são Norte e
Nordeste, onde as pessoas estão
mais dentro dos critérios para
receber o auxílio. Esse percen-
tual ficou estável em todas as
grandes regiões”, afirmou a pes-
quisadora.

Testes de diagnóstico
O número de pessoas que fi-

zeram algum teste de diagnósti-
co da covid-19 chegou a 21,9
milhões em setembro, o equiva-
lente a 10,4% da população do
país. Destas, 22,1%, o corres-
pondente a 4,8 milhões, testaram
positivo. Em agosto, 17,9 mi-
lhões haviam feito o teste e 3,9
milhões receberam o diagnósti-
co positivo da doença.

“De agosto para setembro,
foram mais 4 milhões de pesso-
as que fizeram o teste e cerca de
1 milhão a mais testaram positi-
vo”, disse Maria Lucia.

O maior percentual de pes-
soas que fizeram algum teste
para detecção da covid-19 foi
entre 30 e 59 anos de idade
(14,3%), seguido pelos grupos

de 20 a 29 anos (12,1%) e de 60
anos ou mais (9,2%). Entre as
pessoas sem instrução ao funda-
mental incompleto, 5,5% reali-
zaram e, entre aqueles com cur-
so superior completo ou pós-
graduação, 21,5%.

De acordo com o IBGE, o
percentual de realização dos tes-
tes para diagnóstico da doença é
maior no grupo com maior ren-
dimento domiciliar per capita,
chegando a 25,1% para as pes-
soas na faixa de quatro ou mais
salários mínimos. No mesmo
período, apenas 5,9% das pesso-
as na faixa de menos de meio
salário mínimo fizeram algum
teste.

“Três tipos de testes são
abordados pela pesquisa: o
SWAB, exame em que o materi-
al é coletado com cotonete na
boca e/ou nariz; o teste rápido,
com coleta de sangue por um
furo no dedo; e o exame com
sangue retirado na veia do bra-
ço. Dos 21,9 milhões de pesso-
as que fizeram o teste, 8,8 mi-
lhões fizeram SWAB e, destas,
2,3 milhões receberam diagnós-
tico positivo”, diz o IBGE.

O Distrito Federal (22,2%)
foi a unidade da federação com
maior percentual de testes rea-
lizados, seguido por Piauí (17%)
e Goiás (16%). Os menores per-
centuais foram registrados em
Pernambuco (6,8%), Acre
(6,9%) e Minas Gerais (7,8%).
(Agencia Brasil)

Contas externas têm em setembro
sexto mês seguido de saldo positivo

As contas externas registra-
ram saldo positivo pelo sexto
mês seguido em setembro, de
US$ 2,320 bilhões, informou na
sexta-feira, (23) o Banco Cen-
tral (BC). Foi o primeiro resul-
tado positivo para setembro des-
de de 2007 (US$ 482 milhões)
e o maior para o mês na série his-
tórica iniciada em 1995.

No ano passado, no mesmo
mês, houve déficit de US$ 2,727
bilhões em transações correntes
(contas externas), que são as
compras e vendas de mercado-
rias e serviços e transferências
de renda do Brasil com outros
países.

“Seguindo a tendência dos
meses anteriores, essa reversão
decorreu do aumento de US$ 2,1
bilhões no superávit da balança
comercial de bens, e das redu-
ções de US$ 2,1 bilhões e de
US$ 885 milhões nos déficits
em renda primária [lucros e di-
videndos, pagamentos de juros e
salários] e serviços [viagens in-
ternacionais, transporte, aluguel
de investimentos, entre outros],
respectivamente”, diz o BC, em
relatório.

De janeiro a setembro, foi
registrado déficit em transações
correntes de US$ 6,476 bilhões,
contra US$ 36,748 bilhões em
igual período de 2019.

Segundo o chefe do Depar-
tamento de Estatísticas do BC,
Fernando Rocha, essa redução
do déficit no acumulado do ano
e os resultados positivos men-
sais são explicados pela retração
da demanda por bens e serviços
do exterior, devido à crise gera-
da pela pandemia de covid-19.
“A menor demanda por bens e
serviços importados diminui o
déficit em transações corren-
tes”, explicou.

Em 12 meses encerrados em

setembro, houve déficit em
transações correntes de US$
20,7 bilhões (1,37% do Pro-
duto Interno Bruto - PIB), ante
saldo negativo de US$ 25,7
bilhões (1,66% do PIB) no
período equivalente termina-
do em agosto.

As exportações de bens to-
talizaram US$ 18,485 bilhões
em setembro, com recuo de
9,1% em relação a igual mês de
2019. As importações somaram
US$ 13,130 bilhões, queda de
23,3% na comparação com se-
tembro do ano passado. Com
esses resultados, a balança co-
mercial registrou superávit de
US$ 5,355 bilhões no mês pas-
sado e de US$ 36,969 bilhões,
no acumulado de sete meses.

O déficit na conta de servi-
ços (viagens internacionais,
transporte, aluguel de investi-
mentos, entre outros) atingiu
US$ 1,621 bilhão em setembro,
ante US$ 2,506 bilhões em igual
mês de 2019. Nos sete meses do
ano, o saldo negativo chegou a
US$ 15,350 bilhões, ante US$
25,593 bilhões de janeiro a se-
tembro de 2019.

No caso das viagens interna-
cionais, as receitas de estrangei-
ros em viagem ao Brasil chega-
ram a US$ 164 milhões, enquan-
to as despesas de brasileiros no
exterior ficaram em US$ 301
milhões. Com isso, a conta de
viagens fechou o mês com défi-
cit de US$ 138 milhões. No acu-
mulado do ano até setembro, o
saldo negativo é de US$ 2,029
bilhões.

Segundo Rocha, as viagens
internacionais são o principal
determinante para o resultado da
conta de serviços. Ele destaca
que o turista e quem viaja a ne-
gócios ainda têm receio de se
expor em viagens ao exterior.

“Atrações turísticas com es-
paço limitado, shows e eventos
restritos diminuem a atrativida-
de das viagens”, disse. Ele citou
ainda o medo de ter restrições
para retornar ao Brasil, com a
segunda onda de covid-19 em
países da Europa. Além disso,
o dólar mais caro também re-
duz a atratividade das viagens
ao exterior.

Em setembro de 2020, o dé-
ficit em renda primária (lucros
e dividendos, pagamentos de ju-
ros e salários) chegou a US$
1,625 bilhão, contra US$ 3,733
bilhões em igual período de
2019. De janeiro a setembro, o
saldo negativo ficou em US$
30,089 bilhões, ante US$
42,825 bilhões em igual perío-
do do ano passado.

A conta de renda secundária
(gerada em uma economia e dis-
tribuída para outra, como doa-
ções e remessas de dólares,
sem contrapartida de serviços
ou bens) teve resultado positi-
vo de US$ 212 milhões, con-
tra US$ 280 milhões em se-
tembro de 2019. Nos sete me-
ses do ano, o resultado positi-
vo chegou a US$ 1,994 bilhão,
contra US$ 977 milhões em
igual período de 2019.

Os ingressos líquidos em in-
vestimentos diretos no país
(IDP) somaram US$ 1,597 bi-
lhão no mês, ante US$ 6,033 bi-
lhões em setembro de 2019. De
janeiro a setembro, o IDP che-
gou a US$ 28,554 bilhões, con-
tra US$ 52,032 bilhões nos sete
meses de 2019.

Nos 12 meses encerrados
em setembro de 2020, o IDP
totalizou US$ 50 bilhões, cor-
respondendo a 3,31% do PIB,
em comparação a US$ 54,5 bi-
lhões (3,52% do PIB) no mês
anterior.

De acordo com Rocha, a cri-
se gerada pela pandemia gerou
incertezas, o que faz com que se-
jam adiados os investimentos
diretos. “Quando está tendo um
choque na economia mundial,
[algo] novo que traz muita incer-
teza, a primeira reação é parar
um pouquinho e avaliar como
vai se dar aquele investimento
que tinha uma programação”, dis-
se. Segundo ele, as medidas se
isolamento e os impactos da cri-
se estão se prolongando por
mais tempo do que o imaginado
inicialmente.

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

Em setembro, houve entrada
líquida de investimento em car-
teira no mercado doméstico no
total de US$ 1,207 bilhão, con-
tra US$ 4,911 bilhões de saída
líquida em igual período de
2019. No caso das ações e fun-
dos de investimento, houve saí-
da de US$ 972 milhões. Já os in-
vestimentos em títulos de dívi-
da tiveram entrada líquida de
US$ 2,179 bilhões.

De janeiro a setembro, hou-
ve saídas líquidas de US$ 27,074
bilhões nesses tipos de investi-
mento, contra a entrada líquida
de US$ 2,598 bilhões observa-
dos em igual período de 2019.
(Agencia Brasil)

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 15
(IPCA-15), que mede a prévia
da inflação oficial do país,
teve alta de 0,94% neste mês.
Esta é a maior taxa para um
mês de outubro desde 1995,
quando havia f icado em
1,34%. A taxa também é supe-
rior à de setembro deste ano
(0,45%).

Com o resultado, o IPCA-
15 acumula taxas de inflação
de 2,31% no ano e 3,52% em
12 meses. Os dados foram di-
vulgados na sexta-feira (23)
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estat íst ica
(IBGE).

O grupo de despesas que
mais influenciou a prévia da
inflação em outubro foi ali-
mentação e bebidas, que regis-
trou alta de preços de 2,24%.
Entre os produtos que apre-

Prévia da inflação tem
maior alta para outubro

desde 1995: 0,94%
sentaram inflação no período:
carnes (4,83%), óleo de soja
(22,34%), arroz (18,48%), to-
mate (14,25%) e leite longa
vida (4,26%).

Os transportes, com taxa
de 1,34%, também tiveram
grande impacto na inflação,
devido à alta de preços de itens
como passagens aéreas
(39,90%), gasolina (0,85%) e
seguro voluntário de veículos
(2,46%).

Também tiveram altas de
preços os artigos de residên-
cia (1,41%),  vestuário
(0,84%), habitação (0,40%),
saúde e cuidados pessoais
(0,28%), comunicação
(0,23%) e despesas pessoais
(0,14%).

O único grupo de despesas
com deflação (queda de pre-
ços) foi educação (-0,02%).
(Agencia Brasil)

Resgates superam investimentos no
Tesouro Direto em R$ 168,48 milhões

Os resgates do Tesouro Di-
reto superaram as emissões
pelo terceiro mês seguido. Em
setembro, foram realizadas
403.225 operações de investi-
mento em títulos do Tesouro
Direto, no valor de R$ 1,86 bi-
lhão. Durante esse mês, os res-
gates foram de R$ 2,02 bi-
lhões. Dessa forma, houve re-
tirada líquida de R$ 168,48
milhões. Os dados foram divul-
gados na sexta-feira (23) pela
Secretaria do Tesouro Nacio-
nal, em Brasília.

As aplicações de até R$ 1

mil representaram 67,42% das
operações de investimento no
mês. O valor médio por opera-
ção foi de R$ 4.602,00.

Segundo o Tesouro Nacio-
nal, os títulos mais demanda-
dos pelos investidores foram
os indexados à taxa Selic (Te-
souro Selic), que somaram R$
740,66 milhões, representan-
do 39,91% das vendas.

Os títulos indexados à in-
flação (Tesouro IPCA+ e Te-
souro IPCA+ com Juros Se-
mestrais) totalizaram, em ven-
das, R$ 656,95 milhões e cor-

responderam a 35,40% do to-
tal, enquanto os títulos prefi-
xados (Tesouro Prefixado e
Tesouro Prefixado com Juros
Semestrais) atingiram R$
458,03 milhões em vendas, ou
24,68% do total.

Nas recompras (resgates
antecipados), também predo-
minaram os títulos indexados
à taxa Selic, que somaram R$
1,22 bilhão (60,42%). Os títu-
los remunerados por índices de
preços (Tesouro IPCA+, Te-
souro IPCA+ com Juros Se-
mestrais e Tesouro IGPM+

com Juros Semestrais) alcan-
çaram R$ 514,25 milhões
(25,41%), e os prefixados, R$
286,79 milhões (14,17%).

Quanto ao prazo, a maior
parcela de vendas se concen-
trou nos títulos com vencimen-
to entre um e cinco anos, que
alcançaram 45,58% do total.
As aplicações em títulos com
vencimento acima de 10 anos
representaram 26,67%, en-
quanto os títulos com venci-
mento de 5 a 10 anos corres-
ponderam a 27,75% do total.
(Agencia Brasil)
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Brasil e outros
31 países assinam
declaração sobre
saúde da mulher

Trinta e dois países, incluindo o Brasil, assinaram, na quinta-
feira (22), a chamada Declaração de Consenso de Genebra, um
documento no qual as nações signatárias defendem, entre outras
coisas, a importância de garantir o acesso feminino aos últimos
avanços em termos de promoção da saúde, em particular da saú-
de sexual e reprodutiva, excluindo o aborto. O documento não
especifica procedimentos para os casos em que a prática é per-
mitida por lei. No Brasil, o aborto é autorizado em casos em que
há risco de vida para a gestante; a gravidez resulte de estupro ou
seja atestado tratar-se de feto anencéfalo.

Além dos seis países (Brasil, Estados Unidos, Egito, Hun-
gria, Indonésia e Uganda) que lideraram a iniciativa, assinaram o
documento os representantes da Bielorrússia; República Demo-
crática do Congo; Haiti; Iraque; Kuwait; Paquistão; Arábia Saudi-
ta; Senegal; Emirados Árabes, entre outros.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, afir-
mou que o objetivo da iniciativa é “defender o direito das mulhe-
res aos mais altos padrões de saúde, promover a contribuição
essencial das mulheres para a saúde, reforçar o papel da família
para uma sociedade próspera e bem sucedida e enfatizar a neces-
sidade de se proteger o direito à vida”.

De acordo com o texto (disponível, em inglês e espanhol, no
site do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados
Unidos), os representantes das nações signatárias concordam que
os direitos reservados às mulheres e meninas são “parte inalie-
nável, integral e indivisível dos direitos humanos e das liberda-
des fundamentais”, e que mulheres e meninas devem ter igual
acesso à educação de qualidade, aos recursos econômicos, à par-
ticipação política, ao emprego e a postos de liderança.

As 32 nações signatárias endossam o compromisso com a
“gestação e com os partos sem risco”, assumindo o compromis-
so de oferecer aos casais “a máxima possibilidade de terem fi-
lhos saudáveis”. Para o grupo de nações, “não se deve promover
o aborto como método de planejamento familiar em nenhum
caso”, e qualquer medida ou mudança relacionada à pratica deve
ser decidida em nível nacional, conforme o processo legislativo
de cada Estado. O grupo ainda afirma que não existe um “direito
internacional ao aborto”, e que nenhum país tem a obrigação in-
ternacional de financiar  a medida, pois cada Nação tem “o direi-
to soberano de implementar programas e atividades coerentes
com suas próprias leis e políticas”.

Em suas redes sociais, o secretário do Departamento de Saú-
de e Serviços Humanos dos Estados Unidos, Alex Azar, comen-
tou que o documento negociado pelo Brasil, em conjunto com o
governo norte-americano e os de outras quatro nações, repre-
senta uma “coalização” de 32 países que, juntos, somam mais de
1,6 bilhão de habitantes. Além de Azar, o secretário de Estado,
Mike Pompeo, assinou o documento representando o governo
dos Estados Unidos.

“Assinamos a Declaração de Consenso de Genebra para apoi-
ar uma saúde melhor para as mulheres, preservar a vida, proteger
as famílias e preservar a soberania nacional na política global”,
comentou Azar. “A declaração de hoje [22], em parceria com os
co-patrocinadores Brasil, Egito, Hungria, Indonésia e Uganda,
aprofunda nosso compromisso de fortalecer nossas nações, fa-
mílias e crianças, apoiando e protegendo a saúde de mulheres e
meninas em todo o mundo.”

Em nova divulgada na noite desta quinta-feira, o Itamaraty afir-
mou que o governo brasileiro orgulha-se de fazer parte da Decla-
ração de Consenso de Genebra, e que esta “visa à promoção dos
direitos humanos das mulheres e ao fortalecimento do papel da
família, temas de grande importância para o Brasil. Ainda segun-
do a pasta, os ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araú-
jo, e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares
Alves, gravaram uma mensagem de vídeo que foi exibida durante
a cerimônia virtual.

Para a organização não governamental (ong) Conectas, a me-
dida é fruto de uma aliança internacional contra os direitos das
mulheres. Na avaliação da entidade, sob pretexto de estabelecer
princípios básicos na questão da saúde da mulher, a medida rea-
firma a rejeição de um grupo de países ao aborto seguro.

Segundo a Conectas, a declaração se soma a outras iniciati-
vas que visam a impor barreiras ao aborto legal. O que, no caso
brasileiro, contraria os acordos globais dos quais o país é signa-
tário e que recomendam a prevenção de abortos inseguros, a re-
visão das leis punitivas e o pleno respeito pelo direito das mu-
lheres à autonomia sexual e reprodutiva, a exemplo dos progra-
mas de ação da Conferência Internacional de População e De-
senvolvimento, aprovado em 1994, e da IV Conferência Mundial
de Mulheres, de 1995. (Agencia Brasil)

O Censo da Educação Supe-
rior de 2019, divulgado  na sex-
ta-feira (23) pelo Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), aponta que quatro a cada
dez calouros no ensino superior
optaram por se matricular em
cursos de graduação a distância.
O levantamento mostra que a
educação a distância (EaD) tem
ganhado cada vez mais espaço na
educação superior, enquanto o
ensino presencial tem reduzido
as matrículas ano a ano.

Em 2009, as matrículas dos
calouros em EaD representavam
16,1% do total. Em 2018, elas
representavam 39,8% do total de
estudantes que ingressaram nas
instituições de ensino superior.
No ano passado, eram 43,8%, o
que equivale a cerca de 1,6 mi-
lhão do total de 3,6 milhões de
novos estudantes.

Considerando apenas a rede
privada, onde estão matriculados
76% do total de estudantes do
ensino superior, a opção pela
EaD foi ainda maior entre os
calouros, chegando a pouco mais
da metade dos alunos, 50,8%.

Já o ensino presencial teve
redução. Passou de 60,1% das
matrículas dos calouros em
2018 para 56,2%, em 2019. Em
2020, com a pandemia do novo
coronavírus (covid-19), o núme-
ro de ingressantes em EaD deve
aumentar ainda mais, de acordo
com o presidente do Inep, Ale-
xandre Lopes.

Os dados de 2020 serão di-
vulgados apenas no ano que vem.

“Eu acho que a pandemia vai
acelerar essa tendência de migra-
ção para o ensino a distância ou
ensino híbrido [com aulas pre-

senciais e remotas]. Isso serve
também como um ponto de aler-
ta, como um ponto de observa-
ção, para o Ministério da Edu-
cação como um órgão regula-
dor”, disse.

Os resultados das avaliações
do ensino superior divulgados na
terça-feira (20) mostram que os
estudantes que se formam em
cursos a distância têm desempe-
nho inferior aos estudantes dos
cursos presenciais. Mostram
também que o perfil desses es-
tudantes é diferente. A maioria
dos estudantes de EaD, por
exemplo, trabalha, enquanto os
de cursos presenciais, não.

“Os resultados têm sido pró-
ximos. Não dá para dizer que o
curso é melhor ou pior. Também
tem que explorar um pouco mais
os resultados porque são reali-
dades diferentes”, disse Lopes.
“Em relação a qualidade, não dá
para afirmar que o curso EaD
seja de menor qualidade”,
acrescenta.

Segundo o censo, o núme-
ro total de estudantes matricu-
lados no ensino superior no
Brasil segue aumentando. Ao
todo, 8,6 milhões de estudan-
tes estão matriculados no en-
sino superior no Brasil. Em
2018, eram 8,4 milhões. A mai-
or parte, 6,5 milhões, o equi-
valente a 76%, está matricula-
da em instituições privadas.

Considerando todas as ma-
trículas, não apenas os calouros,
a EaD, com 2,4 milhões de es-
tudantes, representa 28,4% do
ensino superior no Brasil. Já a
educação presencial, 71,6%,
com 6,2 milhões.

O censo aponta que um a cada
cinco estudantes matriculados

no ensino superior está em cur-
so de licenciatura, o que possi-
bilita que atue posteriormente
como professor. A maior parte
desses futuros profissionais,
53,3%, está sendo formada a
distância, em cursos EaD. As ins-
tituições particulares concen-
tram a maior parte das matrícu-
las desses alunos, 64%. Nessas
instituições, a maioria, 73,5%,
faz cursos EaD.

Pedagogia lidera a porcenta-
gem de matrículas, com 48,3%
dos futuros professores. Em se-
guida, estão educação física,
com 9,1%; matemática, com
5,7%, e história, com 5,3%.

“Os resultados ressaltam a
responsabilidade da educação
superior em formar os docen-
tes que atuarão na educação bá-
sica [etapa que vai do ensino
infantil ao ensino médio]”, dis-
se o ministro da Educação, Mil-
ton Ribeiro.

“Essa conexão entre as duas
etapas de ensino se dá por meio
do professor capacitado pela
educação superior para ser o ele-
mento central do desenvolvi-
mento da educação básica. O
professor é o grande protagonis-
ta da educação no Brasil”, res-
salta o ministro.

O Censo da Educação Supe-
rior mostrou que mais da meta-
de dos estudantes, 59%, que in-
gressam no ensino superior
em 2010 desistiram antes de
terminar os estudos. Essa taxa
foi um pouco maior, 63%,
quando considerados apenas os
cursos a distância.

Entre os futuros professo-
res, as desistências daqueles que
ingressaram em 2010 também
são altas. Chegam a 75% dos es-

tudantes que se formariam para
lecionar física, por exemplo.

De acordo com o secretário
de Educação Superior do MEC,
Wagner Vilas Boas, a pasta está,
em parceria com instituições de
ensino, desenvolvendo formas
de prever as evasões e evitar que
elas aconteçam. O projeto será
inicialmente implementado em
instituições federais, mas será
disponibilizado também às par-
ticulares.

A pasta aposta ainda na im-
plementação do novo ensino
médio, que vai permitir aos es-
tudantes escolher trajetórias
para aprofundar a formação. Isso
fará com que conheçam melhor
as áreas de estudo antes de op-
tarem por um curso superior.

De acordo com o Plano Na-
cional de Educação (PNE), o
Brasil precisa, até 2024, ampli-
ar as matrículas, fazendo com
que mais pessoas tenham aces-
so ao ensino superior no país.
De acordo com o PNE, até
2024 a taxa bruta de matrícu-
la na educação superior deve
ser 50% e a taxa líquida, 33%,
da população de 18 a 24 anos
de idade. Atualmente, essas ta-
xas são, respectivamente, 37,4%
e 25,5%.

“Na minha visão, o PNE é um
sonho, um objetivo, que colo-
camos lá em cima, nas estre-
las, mas temos um foco para
buscar os parâmetros do PNE,
e o Ministério da Educação
está envolvido de corpo e alma
nessa busca”, disse o ministro
Milton Ribeiro.

“Com mais escolaridade fa-
remos essa transformação eco-
nômica e social tão cara ao nos-
so país”. (Agencia Brasil)

Rodrigo Maia afirma que PEC
 da Guerra não será prorrogada

O presidente da Câmara dos
Deputados, deputado federal
Rodrigo Maia, disse na sexta-
feira (23), em entrevista coleti-
va ao lado do governador de São
Paulo João Doria, que a Propos-
ta de Emenda Constitucional do
estado de calamidade pública, a
chamada PEC da Guerra, não
será prorrogada.

“O grande mérito desse mo-
mento, e que sinalizamos para
investidores, foi o prazo de en-

cerramento da PEC da Guerra no
dia 31 de dezembro. Não há pos-
sibilidade da Câmara dos Depu-
tados votar a prorrogação do es-
tado de calamidade porque o que
tinha que ser investido, do nos-
so ponto de vista, foi investido.
Os volumes foram altíssimos.
Nossa dívida já está em volume
muito alto e precisamos voltar a
normalidade do nosso orçamen-
to primário e dos desafios que
precisamos enfrentar. Quanto

mais tempo atrasarmos, mais
para frente ficarão as reformas
estruturais – e essas sim vão ga-
rantir o crescimento para o Bra-
sil”, disse ele.

A PEC da Guerra foi criada
para enfrentar a pandemia do
novo coronavírus. A medida dá
ao governo mais flexibilidade
para gastar recursos no comba-
te à pandemia do novo corona-
vírus ao permitir a separação
destes gastos do Orçamento

Geral da União (OGU).
O texto autoriza a União a

descumprir a chamada “regra de
ouro”, mecanismo constitucio-
nal que impede o governo de se
endividar para pagar despesas cor-
rentes, como salários e custeio. A
medida vale enquanto durar o es-
tado de calamidade pública naci-
onal reconhecido pelo Congres-
so Nacional, previsto para termi-
nar no dia 31 de dezembro de
2020. (Agencia Brasil)

Boletim Agropecuário destaca a
exportação de tilápia no Paraná

A exportação de tilápia é o
destaque do Boletim de Conjun-
tura Agropecuária do Departa-
mento de Economia Rural (De-
ral), da Secretaria da Agricultu-
ra e do Abastecimento. O docu-
mento semanal traz um raio-x da
situação das principais atividades
agropecuárias do Estado.

O Paraná está exportando o
pescado para os Estados Unidos.
A Copacol, uma das maiores co-

operativas do Estado, iniciou a
internacionalização dessa ativi-
dade com um projeto comercial
piloto. Depois de abatida, a tilá-
pia paranaense pode ser encon-
trada 48 horas depois nas gôndo-
las de supermercados de Miami.

Segundo o analista do Deral
Edmar Gervásio, nem Brasil
nem o Paraná têm tradição nas
exportações de peixes. Mas,
acredita, a piscicultura tende a

crescer nos mercados interno e
externo. Em 2019, o País gerou
US$ 198 milhões em divisas
com exportações de pescados, a
maior parte das regiões Norte e
Nordeste do País.

O analista acrescenta que o
Paraná não soma exportações
significativas, mas observa-se o
início da participação nesse co-
mércio internacional nos últimos
dois anos, o que representa a aber-
tura de uma janela de oportunida-
des para produtores paranaenses.

No ano passado foram exportadas
195 toneladas e neste ano o Para-
ná já exportou 345 toneladas de
peixes até setembro, gerando uma
receita de US$ 603 mil.

“O mercado de pescados é
competitivo e nossos custos de
produção são altos, o que torna
nosso produto pouco atrativo no
mercado internacional, quando
comparado aos dos grandes
players, principalmente de pes-
cados de captura”, disse  Gervá-
sio. (AENPR)
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CMN flexibiliza regras
 para crédito rural a

pequenos produtores
O Conselho Monetário Na-

cional (CMN) retirou a exigên-
cia de apresentação de coorde-
nadas geodésicas para contrata-
ção de operações de crédito ru-
ral no âmbito de algumas linhas
do Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura Fa-
miliar (Pronaf).

A mudança vale para os fi-
nanciamentos destinados ao
Programa Nacional de Crédito
Fundiário (PNCF), ao Programa
Nacional de Reforma Agrária
(PNRA), ao Programa Cadastro
de Terras e Regularização Fun-
diária (PCRF) e às operações
contratadas ao amparo do Mi-
crocrédito Produtivo Rural.

A decisão do colegiado, pre-
sidido pelo ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, e composto
pelo presidente do Banco Cen-
tral, Roberto Campos Neto, e
pelo secretário especial de Fa-
zenda do Ministério da Econo-
mia, Waldery Rodrigues, aprovou
a medida em reunião ordinária
realizada na quinta-feira (22).

A assessoria do BC explicou

que desde junho era necessária
a apresentação das coordenadas
geodésicas para todas as opera-
ções de crédito rural de custeio
e de investimento vinculadas a
uma área delimitada do imóvel
rural. “No caso específico des-
ses financiamentos, a apresenta-
ção das coordenadas agrega cus-
tos ao processo de concessão
sem o respectivo benefício, uma
vez que os agricultores podem
utilizar os recursos em uma
gama de atividades não vincula-
das à exploração agropecuária,
como o artesanato e o turismo
rural. Além disso, tais operações
possuem ticket médio baixo, em
torno de 2 mil reais, configuran-
do financiamentos com forte
cunho social. O entendimento do
CMN é que, apesar dos custos redu-
zidos e da ampla difusão do uso das
tecnologias de sensoriamento remo-
to, a exigência de fornecimento das
coordenadas geodésicas nesses fi-
nanciamentos encarece o processo
de concessão sem ganhos para a fis-
calização dessas operações”, diz a
nota oficial. (Agencia Brasil)
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TIBAGI PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ nº 27.524.524/0001-38 e NIRE 3530051249-9

Balanços Patrimoniais levantados em 31 de dezembro (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota Controladora Consolidado
ATIVOS 2019 2018 2019 2018
Circulantes
Caixas e equivalentes de caixa 5 2.151 622 53.852 7.376
Adiantamento a Terceiros 1 - 1 -
Contas a Receber Clientes 6 - - 3.484 -
Despesas Antecipadas - - 673 791

2.152 622 58.010 8.167
Não Circulantes
Impostos a recuperar 325 292 542 361
AFAC Adiantamento para futuro Aumento de Capital - 1.490 - -

11.762 - 11.762 -
7 55.209 70.545 - -

Imobilizado 8 - - 240.394 121.985
Intangível - - 11.027 16.489

67.296 72.327 263.725 138.835
69.448 72.949 321.735 147.002

PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulantes
Fornecedores 9 12 6 9.789 3.421
Impostos a recolher 760 - 1.199 -
Encargos Sociais a Recolher - - 75 330
Provisões Socio Ambientais - - 2.013 11.318
Debêntures 10 - - 6.680 -
Outras Contas a Pagar - - 153 38
Total dos passivos circulantes 772 6 19.909 15.107
Não Circulantes
Debêntures 10 17.163 73.386 226.652 73.386
Provisões Socio Ambientais - - 4.093 1.200
Créditos com Pessoas Ligadas 11 30 - 30 38.968
Total dos passivos não circulantes 17.193 73.386 230.775 113.554
Patrimônio Líquido
Capital social 12 65.345 1 65.345 1
Reserva de Capital 3.816 - 3.816 -
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - 13.150 - 13.150
Prejuizos Acumulados (17.678) (13.594) (17.678) (13.594)

51.483 (443) 51.483 (443)
- - 19.568 18.784

Total do patrimônio líquido 51.483 (443) 71.051 18.341
Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido 69.448 72.949 321.735 147.002

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO  
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Receita Líquida 13 - - 9.032 -
Custo das Vendas 13 - - (1.306) -
Lucro Operacional Bruto - - 7.726 -
Receitas (Despesas):

13 (118) (115) (12.709) (7.632)
Resultado de equivalência patrimonial (3.659) (9.456) - -
Outras receitas líquidas 5.222 - 5.222 (2.875)
Resultado Antes do Resultado Financeiro 1.445 (9.571) 239 (10.507)
Resultado Financeiro:

14 (4.769) (4.023) (9.295) (4.858)
Total (4.769) (4.023) (9.295) (4.858)
Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social (3.324) (13.594) (9.056) (15.365)

(201) - (201) -
Imposto de renda (559) - (559) -
(Prejuízo) Lucro Líquido do Exercício (4.084) (13.594) (9.816) (15.365)
(Prejuízo) lucro líquido atribuído aos:
Proprietários da controladora - - (4.084) (13.594)

- - (5.732) (1.771)
(Prejuízo) Lucro Líquido por Ação (Básico e Diluído) - Em R$ 16 (0,07) 0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

(Prejuízo) Lucro Líquido do Exercício (4.084) (13.594) (9.816) (15.365)
Outros resultados abrangentes - - - -

(4.084) (13.594) (9.816) (15.365)
Resultado abrangente total atribuído a:
Proprietários da controladora - - (4.084) (13.594)

- - (5.732) (1.771)

 
em 31 de dezembro (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota 
expli- Capital 

social

Reserva 
de 

lucros 
reserva 

Lucros/ 
Pre-

juízos 
acumu-

lados

Adianta-
mento 

para futuro 
aumento 
de capital

Patrimônio 
líquido 

atribuível aos 
proprietários 

da controladora

-
ção não 

controla-
dores

Total do 
patrimônio 

líquido 
consoli-

dado
Saldos em 1/01/2018 1 - - 8.150 8.151 - 8.151
Adiantamento para futu-
ro aumento de capital - - - 5.000 5.000 - 5.000
Resultado do Exercício 16 - - (13.594) - (13.594) 18.784 5.190
Saldos em 31/12/2018 1 - (13.594) 13.150 (443) 18.784 18.341
Aumento de Capital 12 65.344 - - (13.150) 52.194 - 52.194

- 3.816 - - 3.816 - 3.816
Resultado do Exercício 16 - - (4.084) - (4.084) 784 (3.300)
Saldos em 31/12/2019 65.345 3.816 (17.678) - 51.483 19.568 71.051

 
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

(Prejuízo) lucro líquido do exercício (4.084) (13.594) (9.816) (15.365)
Ajustes para reconciliar o (prejuízo) lucro líquido do exercício com

Encargos Financeiros sobre debêntures 14 2.833 5.395 9.001 5.395
Resultado de equivalência patrimonial 3.659 9.456 - -

- - 1.198 -
- - 2.078 -

Impostos a Recuperar (33) (292) (33) (439)
Contas a Receber de Clientes - - (3.484) -
Despesas Antecipadas - - 119 485

Fornecedores 6 6 2.120 3.415
Impostos a recolher 760 - 1.199 335
Outras Contas a pagar - - 112 148

3.141 971 2.494 (6.026)

- (73.350) - -
8 - - (125.560) (100.170)

- - - (584)
15.722 - 15.722 -
15.722 (73.350) (109.838) (100.754)

Adiantamento para futuro aumento de capital - 5.000 - 5.000
Partes Relacionadas 11 (1.612) - (40.458) 40.458
Resgate de Debêntures 10 (15.722) - (15.722) -

10 - 68.000 210.000 68.000
(17.334) 73.000 153.820 113.458

Aumento do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa 1.529 621 46.476 6.678
Caixa e Equivalente de Caixa
no início do exercício 5 622 1 7.376 698

5 2.151 622 53.852 7.376
Aumento do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa 1.529 621 46.476 6.678

1. INFORMAÇÕES GERAIS: -
-

-
2. SOCIEDADES DO GRUPO: 

2019 2018
Tibagi Energia SPE S.A. (*)

, 
da Controlada: -

-

-

-

-

-

-

-
3.  

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: 3.1 : 

-
os 11.638/07 e 11.941/09. 3.2 

: 

-

3.3 : 
-
-

termina quando a Companhia perde o controle sobre a controlada. Espec

Companhia deixa de controlar a controlada. O resultado e cada componente de outros resultados abrangen-
-

-

-
-

de equivalência patrimonial. 3.4 : 

moeda funcional da Companhia e de sua controlada. 3.5 : Na 

-

-
-
-

períodos futuros afetados. 4. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: -
ros -

-

curto prazo quando o reconhecimento de juros seria imaterial. Caixa e 
equivalentes de caixa: -

o

(impairment

: -
-

4.1.3.2 
: 

-
Imobilizado: Terre-

-
-
-

Provisões: -

-
-

: 

-
-

: 

: Os 
-
-

: O lu-

-

-
: -

-

-

5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:  Controladora  Consolidado 
2019 2018 2019 2018

Caixa e equivalentes de caixa 2.151 622 53.852 7.376
Total 2.151 622 53.852 7.376

6. CLIENTES: Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

- - 3.484 -
Total - - 3.484 -

7. INVESTIMENTOS: 7.1 :

Data base: 31/12/2019

ordinárias no capital Passivo Patrimônio Prejuizo
possuídas total total líquido do exercício 

Tibagi Energia SPE S.A. 27.974.863 296.839 232.719 64.120 (9.302)
Data base: 31/12/2018

ordinárias no capital Passivo Patrimônio Prejuizo
possuídas total total líquido do exercício

Tibagi Energia SPE S.A. 31.726.678 130.183 56.759 73.424 (8.362)

Saldo em 
2017

Equivalência 
Patrimonial 

Aumento 
de Capital

Saldo 
em 2018

Equivalência 
Patrimonial 

Aumento 
de Capital

Alienação Saldo em 
2019

Tibagi Energia 
SPE S.A. 8.140 (9.456) 73.350 72.034 (3.659) 10.586 (23.752) 55.209

8.140 (9.456) 73.350 72.034 (3.659) 10.586 (23.752) 55.209

8. IMOBILIZADO CONSOLIDADO: 31/12/2019 31/12/2018
Taxa média de  

Custo
Depreciação 
Acumulada Líquido Líquido

Terrenos 12.358 - 12.358 2.285

4.521 (13) 4.508 -
 Geradores 37.222 (156) 37.066 -
 Comporta 6.590 (52) 6.538 -

4.752 (33) 4.719 -
20.708 (99) 20.609 -
86.647 (401) 86.246 -

 Outros 14.599 (123) 14.476 -
175.039 (877) 174.162 -

25.792 - 25.792 83.537
Adiantamentos a fornecedores 10 - 10 21.821

6.106 - 6.106 12.518
19.291 (92) 19.199 1.248

Outros 2.782 (15) 2.767 576
Total 241.378 (984) 240.394 121.985

Terrenos Usina

Constru-

anda-
mento

Adianta-
mentos a 
fornece-

dores

Provisão 

socioam-
bientais

Custo de 

capitalizados Outros Total
Saldos em 31/12/2017 2.285 - 1.906 2.042 - - 3 6.236

- - 71.912 29.511 12.518 1.248 560 115.749
Transferência - - 9.719 (9.732) - - 13 -
Saldos em 31/12/2018 2.285 - 83.537 21.821 12.518 1.248 576 121.985

10.073 - 58.597 26.713 3.786 18.082 4.220 121.471
- - (2.078) - - - - (2.078)
- (877) - - - (92) (15) (984)

Transferência -175.039(114.264) (48.524) (10.198) (39) (2.014) -
Saldos em 31/12/2019 12.358174.162 25.792 10 6.106 19.199 2.767 240.394

9. FORNECEDORES: Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

12 6 9.789 3.421
Total 12 6 9.789 3.421

10. DEBÊNTURES:

Modalidade Vencimento 2019 2018
Emissor:
Tibagi Energia SPE S/A 15/07/2035 216.169 -

19/03/2035 17.163 73.386
Total 233.332 73.386
No consolidado:
Circulante 6.680 -

226.652 73.386
233.332 73.386

: Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 9 de 
-
-

tendo a primeira parcela vencimento em 15/07/2020. -

nants”: 

: 

-

19/03/2034 e a segunda com vencimento para 19/03/2035. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada 

Debêntures

periodicidade de pagamento dos juros remuneratórios das Debêntures; (iv) prever a possibilidade de resgate 

11. SALDOS E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS: Natureza 2018
Empresas
Eletroriver S.A. 38.948

1.510
Total 40.458
Circulante 1.510

38.948

-
do em 2019. 12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO:  12.1 Capital Social: Em 31 de dezembro de 2019 o capital social 

12.2 
: 

capital. 12.3  Dividendos mínimos obrigatórios -

por cento) deve ser atribuído ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório. 

13. DESPESAS POR NATUREZA: Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

- - (544) -
(118) (115) (4.370) (3.689)

Salários - - (1.864) (1.670)
- - (1.198) -
- - (1.593) (800)
- - (2.078) (2)

Seguros apropriados - - (582) (526)
Aluguéis - - (303) (253)
Viagens e estadas - - (437) (342)
Tributos - - (56) (18)
Outras despesas - - (992) (321)
Total (118) (115) (14.017) (7.621)

- - (1.306) -
(118) (115) (10.000) (5.151)

Pessoal - - (2.711) (2.470)
Total (118) (115) (14.017) (7.621)

13.1 RECEITA LÍQUIDA: Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Receita bruta de vendas - - 9.364 -
Impostos incidentes sobre vendas:
PIS - - (59) -
COFINS - - (272) -
Total - - (331) -
Receita líquida de vendas - - 9.033 -

14. RESULTADO FINANCEIRO: Controladora Consolidado
  2019 2018 2019 2018

164 1.367 1.680 1.395
- - 95 314

Subtotal 164 1.367 1.775 1.709

- (819)
Juros (2.183) (2.179) (6.012) (2.479)

(2.750) (3.211) (5.058) (3.211)
- - - (58)

Subtotal (4.933) (5.390) (11.070) (6.567)
Total (4.769) (4.023) (9.295) (4.858)

15. INSTRUMENTOS FINANCEIROS: -
-

-

. -

auferidos e incorridos. 16. RESULTADO POR AÇÃO: 

2019 2018
(Prejuízo) lucro do exercício (4.084) (13.594)

55.132.698 1.000
(0,07) (13.594,00)

17.  TRANSAÇÕES QUE NÃO AFETARAM O CAIXA E QUIVALENTES DE CAIXA: 

2019 2018
3.786 12.518
2.323 3.061

18. EVENTOS SUBSEQUENTES - EFEITOS DO CORONAVIRUS (COVID19) NAS DEMONSTRAÇÕES CON-
TÁBEIS: 

-

19. AUTORIZAÇÃO PARA CONCLUSÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:

Composição da Diretoria:
Filho - Diretor. Contador: 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

Opinião: -
-

-

-

-
Base 

para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-

-
-

Outros assuntos: Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior: 

-
Outras informa-

A 

-
-
-

-

temos nada a relatar a este respeito. -
-

-
-
-
-

-

Responsabilidade do auditor pela auditoria das 

-

-
zada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distor-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-
-

nho de 2020. 

Companhia
A Administração.”

PRÓXIMOS LEILÕES ELETRÔNICOS. Do Condutor da Praça- A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO através do Portal: www.canaljudicial.com.br/goldleiloes e será conduzida pelo Gestor Leiloei-
ro Ofi cial Uilian Aparecido da Silva- JUCESP 958. Na segunda praça, o valor mínimo para a venda corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, nos termos do artigo 13 do provimento 
CSM 1625/2009. Da comissão da Gestora Judicial- O arrematante deverá pagar a Gestora Judicial GOLD, a título de comissão o valor da porcentagem estipulada no edital, sob o preço de arrematação do imóvel. 
Dos lances- Os lances deverão ser ofertados pela rede internet, através do Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes. Da responsabilidade do arrematante- Serão de responsabilidade do arrematante todas 
as providências e despesas relativas a transferência dos imóveis, tais como recolhimento do ITBI, foro, laudêmio, taxas alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes, inclusive dados 
apurados junto ao INSS oriundos de construção ou reformas não averbadas no Órgão competente e, ainda, dívidas relativas ao condomínio, resguardada a possibilidade de ação regressiva contra o devedor 
principal, perante ao Órgão competente. Débitos de IPTU- Eventuais débitos de IPTU fi cam sub-rogados no valor da arrematação nos exatos termos do art. 130, parágrafo único do Código Tributário Na-
cional, mediante apresentação do extrato de débitos fi scais apresentado pelo arrematante. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloeis. A alienação 
obedecerá ao disposto na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e 
dos respectivos patronos.

Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado ANTONIO CARLOS BARBOSA (CPF nº 061.834.628-70 ou 079.108.271-72), e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PROCESSO Nº 1010716-89.2019.8.26.0071, ajuizada 
pelo exequente CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DOS SABIAS I (CNPJ nº 02.519.933/0001-15). O Dr. Marcelo Andrade Moreira, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado 
pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de 
leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 03/11/2020 às 14:00h, e com término no dia 05/11/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 05/11/2020 
às 14:01h, e com término no dia 24/11/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 85% (oitenta e cinco por cento, conf. decisão de fl s. 202/203 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do 
CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 67.216 DO 1° CRI DE BAURU/SP. AVALIAÇÃO: R$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais) atualizados até (setembro/2020), conf. decisão e homologação de fl s. 198 dos autos. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO
Nº 1007023-32.2018.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera,
Estado de São Paulo, Dr(a). Jurandir de Abreu Júnior, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDERSON LEANDRO
FAUSTINO, Brasileiro, RG 224842353, CPF 153.330.638-
93, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
Cível por parte de S I Educação Moderna Ltda.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, objetivando o
recebimento de R$ 3.128,26 (Abril/2018), referente ao
inadimplemento do contrato de prestação de serviços
educacionais celebrado entre as partes em 04/01/2017.
Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se edital,
para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, conteste
o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos
articulados. Não sendo contestada a ação, o requerido
será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 17 de setembro de 2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006915-55.2020.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Michel Chakur
Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA APARECIDA DE QUEIROGA CAVALCANTE, Brasileira, RG
3429581, CPF 075.712.444-55, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença,
movida por COLÉGIO AMORIM LTDA – ERMELINO MATARAZZO. 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$ 11.066,49, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos
do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de outubro de 2020.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1003360-69.2018.8.26.0009. A Dra. Márcia de Souza Donini Dias
Leite, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional IX - Vila Prudente/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a
Janaina da Silva Santos RG: 44.978.612-2 SSP/SP e CPF: 375.975.268-30, que S.I. Educação Moderna Ltda ME
CNPJ: 11.084.565/0001-10 ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$
2.816,07 (Abril/2018), referente ao inadimplemento das parcelas de Outubro à Dezembro de 2017 do contrato de
prestação de serviços educacionais firmado entre as partes em 11/01/2017. Estando a requerida em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se
verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 25/09/2020.

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

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1026724-64.2013.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA REGINA SCHEMPF
CATTAN, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SÉRGIO ANTÔNIO ALAMBERT (CPF 755.705.218-87), que
FRISON CONVENIENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, lhe ajuizou uma AÇÃO DEEXECUÇÃO,
objetivando o recebimento da quantia no valor de R$ 6.199,00, atualizado até (agosto/2017), conf. fls. 101/104
dos autos, representado pela nota fiscal de serviço nº 00011263, no valor de R$ 2.800,00, não quitada, oriunda
da prestação de serviços de reparação de veículos, orçamento nº 40664, veículos Mercedes Benz, placa FNH
4004, pertencente ao executado. Encontrando-se o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua
CITAÇÃO por edital, para que, no prazo de 03 dias, pague o débito atualizado, quando então, a verba honorária
que foi fixada em 20% do débito será reduzida pela metade, ou em 15 dias embargue ou reconheça o crédito da
autora, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer
que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que começarão a fluir
após os 20 dias supra. ADVERTÊNCIA: Decorrido o prazo supra, no silêncio, será nomeado curador especial
(art. 257 inc. IV do NCPC). Será o presente edital, por extrato publicado na forma da lei. 26 e 27/10

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis dest a 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

17ª VARA CÍVEL DA CAPITAL  SP  FORO CENTRAL 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1079268-53.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
17ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCIANA BIAGIO LAQUIMIA, na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a PEDRO PAULO PRADO MACEDO, CPF 008.595.556-66, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO-
CABESP, objetivando a cobrança de R$ 5.861,76 (20/07/2018), decorrente do inadimplemento das contribuições do Plano 
de saúde Cabesp - Família a partir de junho de 2015. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de outubro de 2020. 
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CONGREGAÇÃO MEKOR HAIM
CGC: 62.365.655/0001-10

RUA SÃO VICENTE DE PAULO, 276
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E ELEIÇÕES ESTATUTARIAS

CONVOCAÇÃO
Os Sócios da Congregação Mekor Haim, estão convocados à Assembléia Geral
Ordinária que realizar-se-á na quarta-feira, 25 de Novembro de 2020, às 17h30m, em
primeira convocação e, em segunda convocação às 18h30m, com a seguinte ordem
do dia:  a) Relatório da Diretoria para o exercício findo em 31/12/19; b) Balanço da
Tesouraria; c)  Parecer do Conselho Fiscal; d) Eleição do Conselho Diretor; e)  Eleição
do novo Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais; f) Diversos. São Paulo,
Outubro de 2020.Ventura Holding S.A. – CNPJ/ME nº 02.265.631/0001-68 – NIRE 35.300.199.821

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de julho de 2020
Data, hora e local: 27/07/2020, às 14h00, na sede social da Companhia, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 13º 
andar, conjunto 13B, São Paulo-SP. Convocação e Presença: Dispensada, ante a presença da totalidade dos acionistas 
da Companhia. Mesa: Paula Regina Depieri, Presidente; José Luiz Depieri, Secretário. Deliberações da Ordem do Dia 
aprovadas por unanimidade de votos: (i) Aprovado o aumento do capital social, no montante de R$ 87.200.000,00, 
passando de R$ 169.581.920,73, para R$ 256.781.920,73, mediante a emissão de 17.326.277.292 novas ações ordinárias, 
nominativas, sem valor nominal, as quais são totalmente subscritas e integralizadas pelos acionistas, de forma proporcional 
às respectivas participações no capital social, conforme Boletim de Subscrição (Anexo I a presente ata). (ii) Aprovada a 
adequação do endereço da sede social, conforme Lei Municipal nº 16.804/2018, passando o endereço da sede a ser Avenida 
Dra. Ruth Cardoso nº 4.777, 13º andar, conjunto 13B, São Paulo-SP. (iii) Aprovada as alterações das Cláusulas 3ª e 5ª do 
Estatuto Social, que passam a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula 3ª. A sociedade tem sede e foro na Avenida Dra. 
Ruth Cardoso, nº 4777, 13º andar, conjunto 13 B, São Paulo-SP.”. “Cláusula 5ª. O capital social é de R$ 256.781.920,73, 
dividido em 34.380.404.300 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, e 08 ações preferenciais, nominativas da 
classe A e sem valor nominal.”. (iv) Aprovada a consolidação do Estatuto Social, que passa a vigorar conforme a redação 
constante do Anexo II à presente ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se 
a presente ata. Acionistas: José Luiz Depieri, Paula Regina Depieri, Carlos Eduardo Depieri e Patrícia Depieri Parsequian. 
São Paulo, 27/07/2020. Assinaturas: Mesa: Paula Regina Depieri – Presidente; José Luiz Depieri – Secretário. JUCESP – 
Registrado sob o nº 380.295/20-9 em 18/09/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Ventura Holding S.A. – CNPJ/ME nº 02.265.631/0001-68 – NIRE 35.300.199.821
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de julho de 2020. Data, hora e local: 27/07/2020, 
às 15h00, na sede social da Companhia, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 13º andar, conjunto 13B, São Paulo-SP. 
Convocação e presença: Dispensada, ante a presença da totalidade dos acionistas. Mesa: Paula Regina Depieri, Presidente; 
José Luiz Depieri, Secretário. Deliberações da Ordem do Dia aprovadas por unanimidade de votos: (i) Aprovadas as 
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019, publicadas em 10/04/2020 do DOESP 
e no jornal “O Dia”. (ii) Aprovada a não distribução de dividendos na presente Assembleia Geral, considerando o resultado 
negativo apurado no exercício social encerrado em 31/12/2019 e a inexistência de saldo na conta de reserva de lucros, 
inclusive os dividendos mínimos atribuíveis às ações preferenciais nominativas da Classe A, destinando-se o resultado à conta 
de prejuízos acumulados. (iii) Foram fixados como limite máximo de remuneração dos membros da Diretoria para o exercício 
de 2020 o valor global anual de R$ 1.500.000,00 a ser distribuído entre seus membros. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata. São Paulo, 27/07/2020. Mesa: Paula Regina Depieri, Presi-
dente; José Luiz Depieri, Secretário. Acionistas: Paula Regina Depieri; Patricia Depieri Parsequian; José Luiz Depieri; Carlos 
Eduardo Depieri. JUCESP – Registrado sob o nº 381.077/20-2 em 18/09/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

BEETOOLS TECNOLOGIA EDUCACIONAL S/A  -  CNPJ  27.836.175/0001-90
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

11ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Fica Vossa Senhoria, n a qualid ade de Acionista de BEETOOLS TECNOLOGIA
EDUCACIONAL S/A, co nvocado  para comparecer à 11 ª. Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada na data de 03 de novembro 2020, às 9:00 horas, em primeira
convocação, ou 10:00 horas em segunda convocação com qualquer número de acionistas,
de maneira semipresen cial ,  facultando a part ic ipação e o voto d os acion istas
presencialmente, no local físico da sede da Companhia e à distância por meio do envio
de boletim de voto à distância e/ou mediante atuação remota, via sistema eletrônico,
n a p la t afo rma ZOOM,  n o  en dereço  e l e trô nico h tt p s:/ /u s02 web .zo o m.u s/ j/
89439137333?pwd=d1ZEVHpJZzA4OUppbHdkOXVxVXV3UT09,para deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: (1) Deliberar sobre a renúncia do Diretor Financeiro, declarando
o cargo vago e redistribuindo as atribuições do Diretor Financeiro entre os demais Diretores. (2)
Apreciar a proposta de aumento do capital social da Companhia, com a emissão de mais 39.875
(trinta e nove mil, oitocentas e setenta e cinco) novas ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal, aprovando o preço de emissão das novas ações a serem emitidas, a destinação dos
valores a serem recebidos, bem como as condições de subscrição e integralização das ações a serem
emitidas; (3) Aprovar os boletins de subscrição decorrentes das novas ações a serem emitidas,
fixando termos e condições; (4) Aprovar o novo quadro de acionistas, após o aumento de capital
social; (5) Aprovar a reforma do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; (6) Aprovar a
consolidação do Estatuto Social da Companhia; e  (7) Aprovar os instrumentos firmados entre
a Companhia e a empresa americana Learn Launch Accelerator II LLC. Registramos, por oportuno,
que, por se tratar de uma Assembleia Geral que se realizará de forma semipresencial, podendo
os acionistas participar e votar presencialmente no local físico da sede da Companhia, ou à
distância, por meio da plataforma indicada acima, é facultado a Vossa Senhoria o envio de
boletim de voto a distância e/ou mediante atuação remota, via sistema eletrônico. Para a vossa
participação, presencial ou remota, deverá ser apresentado documento de identificação,
acompanhado da indicação do vosso e-mail, ou telefone celular, em caso de participação remota,
no prazo de até 30 (trinta) minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos,
pelo endereço de e-mail rawlinson@beetools.com.br, ou presencialmente na sede da Companhia.
Em anexo à presente convocação, apresentamos também o modelo de boletim de voto a ser
preenchido, caso Vossa Senhoria opte pela participação remota por meio desse mecanismo.
Sendo o que nos cumpria para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer
esclarecimentos e informações que porventura se façam necessárias.
Atenciosamente,

RAWLINSON PETER TERRABUIO
Diretor Presidente

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)
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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. 

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

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)

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.

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.

M&G FIBRAS HOLDING S.A.
COMPANHIA FECHADA

CNPJ n.º 18.731.866/0001-38 - NIRE 35.300.455.916
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

Os Senhores Acionistas da M&G FIBRAS HOLDING S.A. são convidados pelo Conselho de Administração a se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará em sua sede social, localizada na Avenida das Nações 
Unidas, 12551 – 8º andar – Parte V – São Paulo/SP, no dia 03 de outubro de 2020, às 12h, a fim de: Tomar co-
nhecimento do Relatório da Administração, do Parecer dos Auditores Independentes, examinar e deliberar sobre 
as contas da administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas 
relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019; Fixar o montante da remuneração global da Administração. 
Em consonância com o Parágrafo único do artigo 28 do Estatuto Social em vigor da Companhia, os mandatos 
de representação na Assembleia Geral deverão ser depositados na sede social da Companhia até às 18h (dezoito 
horas) do dia 30 de outubro de 2020. A M&G FIBRAS HOLDING S.A. informa ainda que o foro judicial competente 
para dirimir questões que envolva a sua acionista M&G FIBRAS PARTICIPAÇÕES LTDA. é o da cidade de São 
Paulo, onde está localizada a sua sede, nos termos do artigo 119 da Lei das Sociedades Anônimas. São Paulo, 23 
de outubro de 2019.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - M&G FIBRAS HOLDING S.A

Amethystus A001.20 Participações S.A.
CNPJ/ME em consticuição

Ata da Assembleia Geral de Constituição realizada em 02 de janeiro de 2020
Aos 02/01/2020, às 10h00, na Rua Amaro Cavalheiro, nº 347, 14º andar, sala 1410, São Paulo-SP, reuniram-se os subs-
critores da totalidade do capital social da Amethystus A001.20 Participações S.A., conforme se constatou na Lista de 
Presença e no Boletim de Subscrição. Mesa e Convocação: Sr. Fábio Guimarães Corrêa Meyer, Presidente; Graziela 
Marques Conde, Secretária. Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. 
Pauta: (i) Aprovar a constituição da Amethystus A001.20 Participações S.A., (“Companhia”); (ii) Aprovar o Capital Social 
Inicial; (iii) Aprovar o projeto de Estatuto Social da Companhia; (iv) Eleger a Diretoria da Companhia; e (v) Deliberar acerca 
da remuneração dos Diretores da Companhia. Deliberações aprovadas por unanimidade de votos: (i) a constituição 
da Companhia; (ii) o Capital Social inicial da Companhia no montante de R$500,00 em moeda corrente do país, dividido 
em 500 ações, sendo todas ordinárias nominativas e sem valor nominal, tendo sido integralizados R$50,00 neste ato, em 
moeda corrente nacional, sendo R$25,00 integralizados pela Stigma Holdings Participações Ltda., inscrita no CNPJ/ME 
sob o nº 35.152.346/0001-90, neste ato representada por sua administradora, Graziela Marques Conde, e R$25,00 
integralizados por Kappa Holdings Participações Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.144.957/0001-96, neste ato 
representada por sua administradora, Graziela Marques Conde, de acordo com os Boletins de Subscrição que constituem 
o Anexo II da presente ata, de forma que os R$450,00 remanescentes do capital social serão integralizados no prazo de 
24 meses a contar desta data; (iii) a aprovação do projeto do Estatuto Social, na forma do Anexo I da presente ata; (iv) a 
eleição dos membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a realização da primeira AGO, passando a Companhia 
a ter os seguintes Diretores, sem designação específica: (a) Fábio Guimarães Corrêa Meyer, portador do RG nº 26.674.688-3 
SSP/SP e do CPF/ME nº 166.927.748-88; e (b) Graziela Marques Conde, portadora do RG nº 44.422.927-9 SSP/SP e do 
CPF/ME nº 231.345.468-17. Os diretores declaram estarem totalmente desimpedidos, nos termos do artigo 147 da Lei 
das S.A., para o exercício de suas funções, em especial sob as penas da Lei, que não estão impedidos por lei de exerce-
rem a administração da Companhia; e (v) aceitar a renúncia dos diretores ao recebimento de remuneração da Companhia. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata, que foi aprovada 
e assinada pelos presentes. São Paulo, 02/01/2020. Assinaturas: Fábio Guimarães Corrêa Meyer – Presidente; Graziela 
Marques Conde – Secretária. Visto da Advogada: Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição – OAB/SP 363.776. Anexo I 
– Estatuto Social. Capítulo I – Da Denominação, Sede, Objeto e Duração. Artigo 1º. Amethystus A001.20 Participações 
S.A. é uma sociedade anônima que rege-se por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem 
aplicáveis. Artigo 2º. A Companhia tem sede e foro na Rua Amaro Cavalheiro, 347, andar 14º, sala 1410, Caixa Postal 
A001.20, São Paulo-SP, podendo abrir filiais, agências ou escritórios por deliberação da Diretoria. Artigo 3º. A Companhia 
tem por objeto social a participação em outras sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior (“holding”). 
Artigo 4º. A Companhia terá prazo indeterminado de duração. Capítulo II – Do Capital. Artigo 5º. O capital social é de 
R$500,00, representado por 500 ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal. § 1º. Cada ação corres-
ponde a um voto nas deliberações sociais. § 2º. As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os 
acionistas, na forma da lei, no prazo que for fixado pela assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. § 3º. Mediante 
aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá adquirir as próprias ações para 
efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las, 
observadas as normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo III – Da Assembleia Geral. Artigo 6º. A Assembleia 
Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 04 primeiros meses após o encerramento do exercício social e, extraordinariamente, 
sempre que os interesses sociais o exigirem. § 1º. A Assembleia Geral será presidida por acionistas ou diretor eleito no 
ato, que convidará, dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. § 2º. As deliberações das 
Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto 
neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não computando o voto em branco. Capítulo IV – Da 
Administração. Artigo 7º. A administração da Companhia será exercida por uma Diretoria, composta de 02 a 05 membros, 
todos com a designação de diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela Assem-
bleia Geral, permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse 
dos novos diretores eleitos. § 1º. Os diretores ficam dispensados de prestar caução e seus honorários serão fixados pela 
Assembleia Geral que os eleger. § 2º. A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado no livro próprio. Artigo 8º. No 
caso de impedimento ocasional de um diretor, suas funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos 
demais. No caso de vaga, o indicado deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia 
Geral. Artigo 9º. A Diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos 
os atos necessários para gerenciar a Companhia e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante 
qualquer autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes normais de 
gerência, assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar cheque; abrir, operar 
encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias, adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou 
em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo 10º. A representação da Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática 
de todos os atos referidos no artigo nono competem a qualquer diretor, agindo isoladamente, ou a um ou mais procura-
dores, na forma indicada nos respectivos instrumentos de mandato. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela assina-
tura de qualquer diretor, devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes conferidos aos mandatários e 
serem outorgados com prazo de validade não superior a 12 meses, exceto em relação às procurações “ad judicia”, as 
quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. § Único. Dependerão de aprovação de acionistas representando 
a maioria do capital social, a prestação de avais, fianças e outras garantias em favor de terceiros. Artigo 11º. Compete à 
Diretoria superintender o andamento dos negócios da Companhia, praticando os atos necessários ao seu regular funcio-
namento. Capítulo V – Conselho Fiscal. Artigo 12º. A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não per-
manente que, quando instalado, deverá ser composto de, no mínimo, 03 e, no máximo, 05 membros efetivos e igual número 
de suplentes, acionistas ou não. § Único. Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária 
para um mandato de 01 ano, permitida a reeleição. Capítulo VI – Disposições Gerais. Artigo 13º. O exercício social da 
Companhia coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Quando do encerramento do 
exercício social, a Companhia preparará um balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas por Lei. 
Artigo 14º. Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, conforme recomen-
dação da Diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções 
determinadas em Lei. Artigo 15º. Mediante decisão de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia 
poderá preparar balanços periódicos a qualquer momento, a fim de determinar os resultados e distribuir lucros em perí-
odos menores. Artigo 16º. A Companhia distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual 
mínimo de 2%. Os acionistas poderão, no entanto, deliberar de forma unânime, em assembleia geral, pela distribuição de 
um percentual maior. Artigo 17º. A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da 
Assembleia Geral, com o quórum de acionistas representando a maioria do capital social, a qual determinará a forma de 
sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua remuneração. Artigo 18º. Qualquer ação entre os acionistas ou deles 
contra a Companhia, baseada neste Estatuto Social, será proposta no foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo. 
Visto da Advogada: Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição – OAB/SP 336.776. JUCESP – Certifico o registro sob o NIRE 
35.300.548.035 em 23/01/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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Solví Participações S.A.
CNPJ nº 02.886.838/0001-50 - NIRE 35.300.158.903

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 03.07.2020
Data, Hora, Local: 03.07.2020, às 10h, na sede social, Avenida Gonçalo Madeira, 400FR, 1º andar, Jaguaré, São Paulo/
SP. Presenças: totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Carlos Leal Villa, Secretário: Celso Pedroso. Deliberações 
Aprovadas: 1. A Companhia foi informada sobre o desfecho favorável do Processo 0003477-15.2013.4.01.3200 e, 
desta forma, em obediência ao disposto no artigo 5º do Estatuto Social, os acionistas deliberaram aprovar distribuição 
do dividendo preferencial previsto na alínea (ii) do §2º do referido artigo 5º, nos termos que se seguem. 2. No exercício 
fi scal de 2020, o dividendo preferencial foi calculado em R$ 67.260.000,00, devendo ser lançado à débito da conta de 
Reserva de Lucros, conforme Balancete elaborado em 30.06.2020 e arquivado na sede da Companhia, observado que, 
caso seja verifi cada alguma diferença (positiva ou negativa) no valor do dividendo preferencial ora aprovado após a 
apuração defi nitiva dos tributos incidentes sobre o Earn-out, nos termos do §3º do artigo 5º do Estatuto Social, a 
administração da Companhia deverá convocar uma nova Assembleia Geral Extraordinária para retifi car esta deliberação, 
sendo que o valor de tal diferença deverá ser pago pela, ou restituído à, Companhia (conforme aplicável). 3. Em vista do 
que dispõe o §4º do artigo 5º do Estatuto Social, o valor estimado nesta data para o dividendo preferencial a ser pago 
no exercício social de 2021 é de R$ 109.329.000,00, o qual é desde já contabilizado no passivo, a débito da conta de 
Reserva de Lucros. Esse valor será atualizado monetariamente nos moldes do Contrato Igarapé e será objeto de 
deliberação após o efetivo recebimento do valor remanescente do Earn-out pela Companhia e apuração do valor devido 
nos termos do estatuto social. Tal como no exercício de 2020, o dividendo preferencial a ser pago no exercício de 2021 é 
debitado da conta de Reserva de Lucros. 4. Os administradores deverão tomar as medidas necessárias à pronta 
liquidação dos dividendos ora declarados, observado o limite máximo de 30 dias de que trata o § 5º do Artigo 5º do 
Estatuto Social, fi cando desde já ratifi cados eventuais pagamentos e providências que tiverem sido tomados visando o 
estrito cumprimento do Estatuto Social. Encerramento: Nada mais.  São Paulo, 03.07.2020. Acionistas: Solví 
Environnement S.A.S - Carlos Leal Villa, Servy Patrimonial Ltda. - Sandra Molinero, Ney Lopes Moreira Castro, 
Brasil Verde Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Fernando Lima Rocha Lohmann, 
Thomas Marshall Skinner. JUCESP nº 435.669/20-5 em 16.10.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL CONJUNTO - RELAÇÃO DE CREDORES, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS E APRESENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, COM PRAZO DE 30 (TRINTA DIAS), expedido nos autos da ação de Recuperação Judicial de SANTACONSTANCIA 
TECELAGEM LTDA. e SIENA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S. A. PROCESSO Nº 1041161-66.2020.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito, 
Dr. Leonardo Fernandes dos Santos da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo-SP, FAZ SABER a 
todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, ou puderem se interessar, em especial aos credores, expedido nos 
autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL requerida pelas sociedades empresárias SANTACONSTANCIA TECELAGEM LTDA. e SIENA 
COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A., que foi apresentado Plano de Recuperação Judicial, que se encontra juntado aos autos às fls. 
7.565/8.129, sendo fixado o prazo de 30 dias, a partir da publicação deste, para a apresentação de eventuais objeções, nos termos do caput 
do art. 53 da Lei 1.101/05. FAZ SABER que a KPMG Corporate Finance Ltda., representada pela Dra. Osana Maria da Rocha Mendonça, 
inscrita na OAB/SP 122.930, nomeada como Administradora Judicial da Recuperação Judicial supra, apresentou a Relação de Credores, 
nos termos do §2° do artigo 7° da Lei n° 11.101/2005, conforme informado às fls. 8.226/8.412 do processo nº 1041161-66.2020.8.26.0100 
e ao final descrita. FAZ SABER, POR FIM, que o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público, poderão ter 
acesso à documentação analisada pela Administradora Judicial, mediante solicitação à Administradora Judicial, por meio do e-mail 
omendonca@kpmg.com.br ou por acesso ao sítio eletrônico https://administracaojudicial.kpmg.com.br/, podendo ser impugnada esta 
relação no prazo comum de 10 (dez) dias, nos termos do art. 8° da Lei 11.101/2005. RELAÇÃO DE CREDORES: Classe I – Trabalhista: 
Acacio Fernandes dos Passos, R$ 10.253,05; Adianis de Sousa Ferreira, R$ 4.443,26; Admilson Nascimento de Santana, R$ 21.714,66; 
Adriana de Santana Silva, R$ 7.100,05; Adriana Ferreira Mendes, R$ 7.654,54; Adriana M da Silva F Delmondes, R$ 6.366,69; Agnaldo 
Monteiro, R$ 84.570,93; Ailton Santos de Jesus, R$ 55.350,33; Alair Roberto dos Santos, R$ 41.610,92; Alana Santos do Nascimento, 
R$ 9.118,98; Aldo Pereira de Andrade, R$ 37.566,60; Aloisio Lopes Marinho, R$ 55.846,26; Anderson da Silva Oliveira, R$ 11.560,76; 
Anderson Donato da S Simoes, R$ 8.411,96; Anderson Valdevino da Silva, R$ 12.377,81; Andre Jose da Silva, R$ 35.005,42; Andre Rafael 
de S M Araujo, R$ 10.172,39; Andreza Aparecida da S Mendes, R$ 6.360,35; Anselmo Cosmo da Silva, R$ 15.219,05; Antonio Almeida 
Bomfim, R$ 12.550,93; Antonio Francisco Nunes, R$ 11.159,05; Antonio Peixe da Cruz, R$ 13.029,46; Antonio Rodrigues de Araujo, 
R$ 28.217,82; Ariane de Moraes, R$ 9.956,47; Ariboni, Fabbri e Schmidt Sociedade de Advogados, R$ 2.725,00; Breno Matheus R Lima da 
Silva, R$ 5.925,98; Breno Plada Delege, R$ 4.439,61; Bruna Ramos Lopes, R$ 17.604,37; Bruno Gustavo Silva dos Santos, R$ 4.405,46; 
Camila de Cassia Serra, R$ 10.236,99; Carlos Tenorio Cavalcante, R$ 51.618,67; Carolina Baptista de Oliveira Rocha , R$ 16.488,84; 
Cassius Clay de Paula Rocha, R$ 5.000,00; Celio do Carmo, R$ 50.815,18; Celio Jacinto da Silva, R$ 10.999,81; Cilene Gomes de Mattos, 
R$ 21.768,06; Claudionor Luciano Alves, R$ 14.007,12; Cleonice T de Lima Rodrigues, R$ 57.188,03; Clodoaldo da Silva Santos, R$ 
44.047,68; Cristhian Ferreira Pompermaier, R$ 13.882,89; Daniel Keito Lima dos Santos, R$ 13.090,01; Daniel Silva de Lima, R$ 3.805,05; 
Daniel Silva de Oliveira, R$ 41.365,67; David Monteiro de Oliveira, R$ 10.719,85; Dayana Maria da Silva, R$ 14.467,36; Diego Menezes 
Gonsaga, R$ 12.176,25; Diego Pereira das Montanhas, R$ 7.784,01; Edeilda Maria da Silva, R$ 48.248,04; Edson Israel de Lima, R$ 
24.388,73; Eduardo de Oliveira, R$ 5.089,10; Edvan da Silva Oliveira, R$ 10.011,10; Elenice Alves de Assuncao, R$ 28.653,60; Elisabete 
N Silva Cordeiro, R$ 5.369,45; Ericles Alves S de Oliveira, R$ 10.316,75; Erika de Castro Vils, R$ 10.314,86; Eudes Amaral Santos, 
R$ 17.630,13; Fabio Angelo de Araujo, R$ 20.918,77; Fabio Silva Francisco, R$ 23.570,78; Felipe Sobral dos Santos, R$ 4.946,27; Fernanda 
Damasceno Mira , R$ 10.817,07; Fernanda N de Freitas Barbosa, R$ 18.202,97; Fernando da Silva Gomes, R$ 33.420,30; Fernando Pereira 
da Silva, R$ 20.000,00; Francisco Bruckmueller, R$ 44.464,61; Gabriel Almeida Bezerra, R$ 10.839,64; Gabriela D de O Umbuzeiro, 
R$ 13.032,79; Genilson Francisco de Santana, R$ 21.944,49; Genivaldo de Souza Santos, R$ 38.749,84; Geovani Olimpio de Araujo, R$ 
6.017,33; Guilherme Justino Camargo, R$ 5.915,64; Gustavo de Oliveira Amorim, R$ 3.643,29; Gustavo Santonio de Almeida, R$ 12.174,08; 
Hellen Bitencourt de Oliveira , R$ 11.226,29; Henrique Matheus V Veidz, R$ 19.564,95; Hernando dos Anjos Silva, R$ 20.640,33; Honda, 
Teixeira, Araujo, Rocha - Advogados, R$ 12.167,01; Irandi Alves da Costa Filho, R$ 21.523,19; Isabel Cristina Lopes Galvao, R$ 16.408,02; 
Ivanildo Ramalho de Oliveira, R$ 17.538,35; Jaiderson Martins de Souza, R$ 10.568,84; Jailson Silva Teles Junior, R$ 6.762,00; Jairo de 
Castro Maciel, R$ 44.459,16; Jamerson Alves dos S Porto, R$ 9.219,30; Jefferson Martins de Souza , R$ 12.541,81; Jessica Maria de Souza, 
R$ 7.250,92; Jesus Honorio da Silva, R$ 12.306,21; Joanilson de Brito Fernandes, R$ 23.258,16; João Belchior de Souza Filho, R$ 
100.769,85; Joao Cleber Carvalho de Souza, R$ 3.748,00; Joao Fernandes de A Filho, R$ 36.191,52; Joao Maria Gomes da Silva, R$ 
28.069,60; Joao Monteiro Leite, R$ 11.229,89; Joao Pereira Dantas, R$ 18.980,30; Jose Adilson Silva Santos, R$ 37.435,64; Jose Aparecido 
Sampaio, R$ 15.472,80; Jose Bezerra do Nascimento, R$ 15.279,95; Jose Carlos Ramos Pinto, R$ 9.105,13; Jose Dias, R$ 16.827,02; 
Jose Eduardo Santana Roberto, R$ 4.810,69; Jose Neusvaldo da Silva, R$ 44.540,12; Jose Nilton A do Nascimento, R$ 16.874,80; Jose 
Santos de Souza, R$ 32.228,30; Jose Silva de Lima, R$ 56.657,10; Jose Valdir da Silva, R$ 38.842,19; Jose Valter da Silva Junior, R$ 
5.471,85; Juliana Keiko Utida Koizumi, R$ 74.175,83; Julio Cesar da Silva Barbosa, R$ 10.735,08; Junior Paulo Lucena, R$ 6.841,71; Juracy 
Dias da Silva, R$ 49.266,29; Juvenal Ferreira Medina, R$ 17.672,18; Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurevich e Schoueri Advogados, 
R$ 20.331,82; Leandro Eduardo Ribeiro, R$ 5.687,09; Leonardo Monteiro G da Costa, R$ 12.485,48; Levi de Jesus Pereira, R$ 23.132,71; 
Ligia Maria Braga Miura, R$ 41.573,04; Luana Cristina Canuto Bomfim, R$ 4.789,50; Lucas Bezerra Costa, R$ 27.151,37; Lucas Menino 
Rei, R$ 5.740,97; Luiz Andreone, R$ 8.349,99; Luzia Dias Teles, R$ 25.321,57; Maicon de Carvalho Bispo Uruga, R$ 5.660,57; Maiqui da 
Silva Prates, R$ 13.429,67; Maite Guedes Batista, R$ 8.569,56; Manoel Cavalcante de S Neto, R$ 6.039,41; Manoel Jose de Medeiros, R$ 
46.702,54; Manoel Messias da Silva, R$ 31.317,46; Marcelo de Souza Duarte, R$ 8.362,73; Marcelo Gleison F Custodio, R$ 7.770,93; 
Marcelo Miura, R$ 2.028,18; Marco Almeida de Andrade, R$ 40.780,70; Marco Antonio Malaquias, R$ 11.694,60; Marcos Aurelio S C 
Nascimento, R$ 38.538,72; Marcos Jose Alves Cypriano, R$ 14.500,33; Marcos Vieira Bastos, R$ 41.209,01; Maria de Lourdes D da S 
Vieira, R$ 27.953,16; Maria Elisangela Simplicio, R$ 16.292,05; Marines de Moura G Rodrigues, R$ 9.202,01; Michele Pereira, R$ 
13.771,94; Miriam Barucci, R$ 56.673,32; Natalia de Souza Sant Ana, R$ 14.871,74; Paulo Eduardo da Silva Luz, R$ 7.100,75; Paulo 
Henrique A S Trindade, R$ 6.391,55; Paulo Henrique de Souza, R$ 5.736,83; Paulo Saminez Sousa, R$ 21.778,19; Paulo Targino Facundo, 
R$ 33.384,27; Pedro Humberto de Melo, R$ 17.669,37; Pedro Moiseis da Silva, R$ 21.435,87; Rafael Mendes de Lima, R$ 13.905,11; Rafael 
Ramalho Farias, R$ 5.829,24; Rafael Ribeiro da Silva, R$ 7.541,25; Rafael Torrubia Angelini Lazur, R$ 49.311,68; Raissa de Sa Coutinho 
e Silva, R$ 4.753,11; Ranilson Lopes da Silva, R$ 27.354,47; Regiano Oliveira de Jesus, R$ 28.012,96; Regina da Silva de Brito, 
R$ 21.785,61; Renato dos Santos Ferreira, R$ 55.124,28; Ricardo Charra do Nascimento, R$ 12.200,32; Richard Lemos de Oliveira, R$ 
4.464,31; Roberto de Freitas, R$ 1.219,44; Roberto Junior S Goncalves, R$ 21.266,95; Robson Lopes da Silva, R$ 10.620,70; Robson 
Mendes D de Oliveira, R$ 10.101,77; Robson Pereira Marinho, R$ 4.462,49; Robson William Thomazette, R$ 9.119,34; Rodrigo Cesar A M 
dos Santos, R$ 21.017,13; Rodrigo Theodoro Alves, R$ 4.656,74; Ronaldo Oliveira Santos, R$ 16.951,89; Ronei Gomes Xavier, 
R$ 25.562,47; Rosemeire da Paixao Matos, R$ 13.820,55; Rosildo Antonio de Souza, R$ 27.627,50; Rumão Veras de Almeida, R$ 84.247,40; 
Sabrina Costa dos Santos, R$ 6.713,48; Samara Cirqueira da Silva, R$ 36.461,30; Sandro Goncalves Leite, R$ 15.554,00; Sergio Ricardo 
Lorenco, R$ 7.785,84; Sidnei Isaias da Silva, R$ 26.558,64; Silvana Rodrigues da Silva, R$ 25.771,28; Silvio Batista de Toledo, R$ 21.564,05; 
Sonival Acioli Costa, R$ 47.140,86; Taina Santos de Oliveira, R$ 7.800,16; Tatiana Tiemi Kato Nishihira, R$ 42.033,37; Tatiane Malfatti do 
E Santo, R$ 23.758,24; Thiago Iraldy Silva, R$ 7.437,15; Tiago da Silva Varges, R$ 14.320,38; Tiago Patrick da Silva Pedroso, R$ 5.692,67; 
Ursula da Nobrega S Hyppolito, R$ 77.409,72; Valdivina Pereira dos Santos, R$ 14.098,32; Valmir Jose de Macena, R$ 12.938,86; Vanessa 
Gomes de Oliveira, R$ 7.987,00; Vania Aparecida de S Almeida, R$ 39.835,39; Vanusa Pereira da Silva, R$ 15.926,13; Vilma Gomes Sousa 
de Lima, R$ 43.181,21; Wagner Fernandes, R$ 6.581,17; Waldemar Lopes de Oliveira, R$ 27.803,55; Wallyson David da Silva Costa, R$ 
13.024,24; Wellington Nunes Pinheiro, R$ 4.077,30; Weslley Fernandes Silva, R$ 12.864,83. Total Classe I – Trabalhista: R$ 4.044.224,49. 
Classe II – Garantia Real: Banco Abc Brasil S.A., R$ 1.911.865,23; Banco do Brasil S.A., R$ 5.311.176,07; Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social , R$ 39.430.255,13. Total Classe II – Garantia Real: R$ 46.653.296,43. Classe III – Quirografários 
(valores em reais): A.T.P. Industria e Comércio de Plasticos Ltda., R$ 44.022,01; Acepil Comercial e Importadora Ltda., R$ 715,82; 
Alessandro Pascolato, R$ 3.480.000,00; Ana Maria Ebling Sigismondi, R$ 27.656,35; Ascential Serviços de Informação Ltda., R$ 26.568,84; 
Atlas Copco Brasil Ltda., R$ 3.052,30; Automation Pack Automação Ltda., R$ 2.486,82; Avanti Indústria, Comércio, Importação e Exportação 
Ltda., R$ 321.030,93; Avanti Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda., R$ 80.400,00; Banco Bocom Bbm S.A., R$ 1.386.340,72; 
Banco Daycoval S.A., R$ 221.740,35; Banco do Brasil S.A., R$ 6.900.918,35; Banco Pine S.A., R$ 3.026.177,31; Banco Safra S.A., R$ 
8.955.181,26; Banco Santander (Brasil) S.A., R$ 10.163.873,24; Caixa Econômica Federal, R$ 12.287.535,20; Carlos Dino Silva 
Sigismondi, R$ 55.312,23; Cemil Tubos e Conexões Ltda., R$ 1.249,33; Cesta de Alimentos Nutre Bem EIRELI, R$ 47.775,00; CHT Brasil 
Química Ltda., R$ 322.653,20; Colourtex Produtos e Serviços Ltda., R$ 29.387,50; Companhia de Gás de São Paulo Comgás, R$ 
2.634.507,87; Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP, R$ 142.970,50; Correias Schneider Ltda., R$ 3.199,77; 
CVS Comércio de Alimentos e Serviços de Cartões EIRELI, R$ 59.683,00; Dario Borelli Urbano, R$ 13.093,70; Dimensional Centelha 
Soluções Ltda., R$ 1.900,00; Dystar Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda., R$ 146.223,04; Dystar Indústria e Comércio de 
Produtos Químicos Ltda., R$ 133.153,07; Dystar Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda., R$ 555.981,55; Eletropaulo 
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., R$ 1.238.190,56; Ema Tufic Savoia Sigismondi, R$ 27.656,35; Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos, R$ 8.244,90; Endress + Hauser Controle e Automação Ltda., R$ 1.541,59; Enel Green Power Cachoeira Dourada S.A., R$ 
410.648,91; Erca Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda., R$ 248.254,27; Escudero Tintas Ltda., R$ 429,20; Excim Importação 
e Exportação S.A., R$ 126.378,76; Global Brasil - Tecnologia em Química e Moda Ltda., R$ 99.462,39; Golden Technology Ltda., R$ 
291.949,65; Hanier Especialidades Químicas Ltda., R$ 1.383.864,29; Hidroair Automação Industrial Ltda., R$ 2.315,92; Huntsman Química 
Brasil Ltda., R$ 210.604,48; Hyosung Brasil Indústria e Comércio de Fibras Ltda., R$ 1.789.791,31; IBM Brasil-Indústria Máquinas e Serviços 
Limitada, R$ 2.806,04; Inforshop Suprimentos Ltda., R$ 5.759,05; Iron Mountain do Brasil Ltda., R$ 2.362,17; Itaú Unibanco S.A., R$ 
2.963.593,80; J.Chicatto Comércio e Importação Ltda., R$ 19.256,38; João Luiz Silva Sigismondi, R$ 27.656,35; José Carlos de Oliveira, 
R$ 1.000,00; Julio Avanzi Lopes, R$ 211.830,65; Kalina Indústria de Fios e Linhas S.A., R$ 12.796,00; Kanxa Industrial Ltda., R$ 49.843,19; 
Kopell Distribuição e Logística Ltda., R$ 1.112,30; Loggi Tecnologia Ltda., R$ 549,52; Manchester Chemical Produtos Químicos Ltda., R$ 
39.135,30; Mavaro Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda., R$ 726,08; Maxel Materiais Elétricos Ltda., R$ 706,80; Metalúrgica 
Schioppa Ltda., R$ 1.453,25; Mtech Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda., R$ 65.460,00; Nilit Americana Fibras de Poliamida 
Ltda., R$ 1.259.302,14; Nortel Suprimentos Indústriais Ltda., R$ 381,30; Nova Maximos Ltda., R$ 1.385,92; Palagi & Palagi Comércio e 
Serviços em Filmes Termo Transferíveis Ltda., R$ 27.522,00; Paulo Dino Silva Sigismondi, R$ 27.656,35; Plastolândia Hidráulica e Plásticos 
Indústriais Ltda., R$ 598,05; Possehl Erzkontor do Brasil Importação, Exportação e Assessoria Técnica Comercial Ltda., R$ 417.300,48; 
Promax Produtos Maximos S.A. Indústria e Comércio, R$ 24.330,88; Prox do Brasil Produtos Químicos Ltda., R$ 22.944,00; Pulcra 
Especialidades Químicas Ltda., R$ 27.960,00; Quimanil Corantes e Auxiliares Ltda., R$ 1.108.027,08; Radicifibras Indústria e Comércio 
Ltda., R$ 1.682.601,80; Rennovaplast Indústria e Comércio de Embalagens EIRELI, R$ 20.858,69; Retrak Comércio e Representações de 
Máquinas Ltda., R$ 3.000,00; Rhodia Brasil S.A., R$ 6.628.004,31; Rpl Rolamentos Paulista Ltda., R$ 1.289,44; Rts Indústria e Comércio 
de Válvulas Ltda., R$ 392,04; Rubens de Godoy Junior, R$ 3.000,00; Rudolf-soft Indústria Química Limitada, R$ 11.233,92; Rudy Borelli 
Urbano, R$ 13.093,70; Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda., R$ 1.099,80; Securisoft do Brasil - EIRELI, R$ 
7.499,30; Serasa S.A., R$ 4.590,08; Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI, R$ 31.577,99; Silvana Borelli Carnio, R$ 
26.187,43; Sintequimica do Brasil Limitada, R$ 43.154,52; SPGPrints Brasil Ltda., R$ 1.040.746,31; Star Color Produtos Químicos Ltda., 
R$ 224.049,10; Stemac S.A. Grupos Geradores, R$ 9.584,18; Stratus Comercial Têxtil Ltda., R$ 302.514,61; T.H.R. Indústria e Comércio 
de Embalagens Ltda., R$ 1.561,03; Tabatex Comércio e Representações Têxteis Ltda., R$ 2.044,00; Telefônica Brasil S.A. , R$ 20.829,27; 
Texpak Indústria de Artefatos de Papéis EIRELI, R$ 100.551,65; Têxtil Carmem Ltda., R$ 604.059,32; The Lycra Company Industria e 
Comércio Textil Ltda., R$ 326.432,45; Therba Equipamentos Elétricos Ltda., R$ 3.285,00; Tonoga do Brasil Comércio e Importação Ltda., 
R$ 2.226,40; Totvs S.A., R$ 51.331,13; Tremembe Indústrias Químicas Ltda., R$ 38.685,50; Trevizan Malmegrim Comércio e Indústria Ltda., 
R$ 76.988,24; Unifi do Brasil Ltda., R$ 250.297,45; Watertec Industrial Comercial Ltda., R$ 1.938,00. Total Classe III – Quirografários 
(valores em reais): R$ 74.772.283,58. Classe III – Quirografários (valores em dólares): Banco Santander (Brasil) S.A., US$ 149.053,50. 
Total Classe III – Quirografários (valores em dólares): US$ 149.053,50. Classe III – Quirografários (valores em euros): Banco 
Santander (Brasil) S.A., € 46.799,86; Bianco Spa, € 10.500,00; Reggiani Macchine Spa, € 50.032,40; Terrot Italy S.R.L., € 68.722,50. Total 
Classe III – Quirografários (valores em euros): € 176.054,76. Classe IV - Microempresa e Empresa de Pequeno Porte: Amorim Motores 
Elétricos Ltda. - ME, R$ 1.299,60; Aph Comercial Ltda. - EPP, R$ 44.517,19; Asg Distribuição de Produtos de Extração Mineral EIRELI - ME, 
R$ 11.520,00; Auxitech Produtos Quimicos do Brasil Ltda. - EPP, R$ 855.272,00; Cardoso Comércio de Ferramentas EIRELI - EPP, 
R$ 1.543,39; Casa de Criação Ltda. - ME, R$ 1.100,00; Cascardi Saneamento Básico Ltda. - EPP, R$ 1.050,60; Cobrasmam - Comercial 
de Equipamentos Industriais Ltda. - EPP, R$ 1.131,50; Colorzen Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. - ME, R$ 22.060,23; 
Comtrip Confecções e Comércio Ltda. - ME, R$ 3.069,14; Ct Services Soluções em Automação Ltda. - ME, R$ 2.050,00; Eletrodoméstico 
Curuca Ltda. - ME, R$ 655,50; Embu Epi Comércio de Equipamentos Individuais EIRELI - ME, R$ 2.851,89; Eqpro Ebenezer Industria e 
Comércio de Equipamentos de Proteção Individual Ltda. - EPP, R$ 3.073,72; Europlast Indústria e Comércio de Embalagens Ltda. - ME, R$ 
91.326,72; Ferramentas Bonamarck Ltda. - ME, R$ 1.802,22; Flexirodas - Pneus e Rodas EIRELI - EPP, R$ 734,00; Gráfica Izeppi Ltda. - 
EPP, R$ 7.785,69; Hisbratec Assistência Técnica de Elevadores Ltda. - ME, R$ 2.043,36; Indústria e Comércio Schick Bin Acessórios e 
Máquinas Ltda. - EPP, R$ 13.380,00; Jardim do Vale Ltda. - EPP, R$ 162.598,04; Macfer Comércio de Metais Ltda. - ME, R$ 1.989,44; 
Mamaplast Embalagens Plásticas EIRELI - EPP, R$ 30.812,00; Manhattan Eletronic Comércio de Materiais Elétricos e Eletrônicos Ltda. - 
EPP, R$ 2.191,65; Master Prag Controle de Pragas Urbanas Ltda. - ME, R$ 1.600,00; Materiais para Construção Colorado Ltda. - EPP, R$ 
1.053,00; Mecanotécnica Máquinas e Acessórios Ltda. - EPP, R$ 5.227,58; Mixgraph Gráfica Ltda. - EPP, R$ 20.508,41; Nathalia Tokuda 
Pereira - ME, R$ 600,00; Novo Rumo Indústria e Comércio de Parafusos EIRELI - ME, R$ 2.816,84; Osmar Alves Serviço e Manutenção de 
Equipamentos - ME, R$ 1.750,00; P1 Automação Ltda. - EPP, R$ 928,32; S & S Comercial  EIRELI - EPP, R$ 71.710,00; Supriville Comércio 
de Materiais para Escritório - EIRELI - EPP, R$ 4.515,23; Tecnopron Engenharia e Automação Ltda. - ME, R$ 8.360,00; Trm Comércio de 
Produtos para Indústria Têxtil Ltda. - EPP, R$ 23.000,00; TTC - Tração Técnica Comercial Ltda. - ME, R$ 400,75; V. F. Defante  Equipamentos 
de Segurança - ME, R$ 703,00; Vedarubber Indústria e Comércio de Artefatos de Borracha e Plástico Ltda. - EPP, R$ 6.834,00; Vztex Têxtil 
EIRELI - EPP, R$ 51.960,23; Wgn - Pro Service Ltda. - ME, R$ 2.385,00. Total Classe IV - Microempresa e Empresa de Pequeno Porte: 
R$ 1.470.210,24. Reserva de Valor: Antonio Celso de Campos, R$ 33.707,17; Antonio da Silva Rodrigues, R$ 180.000,00; Christiane P de 
Toledo, R$ 15.378,78; Claudinei de Oliveira, R$ 11.755,82; Clayton de Araujo Costa, R$ 10.000,00; Egnaldo Bernardo da Silva, R$ 8.427,95; 
Fernanda Alves Mutaf Martins, R$ 20.118,07; Francisco Alves Ferreira, R$ 160.377,73; Gilberto Nunes de Almeida, R$ 30.000,00; Isabel 
Sales de Jesus, R$ 50.000,00; José de Arimatéia Barbosa Araújo, R$ 347.750,66; Josivam Jose dos Santos, R$ 13.000,00; Karolina 
Patrignani Silva, R$ 13.000,00; Lourivanea Vicente de Souza, R$ 20.000,00; Luiz Henrique dos Santos Santana, R$ 26.222,99; Maria Luiza 
Ferreira da Silva, R$ 91.681,69; Maria Quintino de Oliveira, R$ 10.000,00; Marquezan Santos Araujo, R$ 19.073,70; Mauricio Lins, R$ 
31.163,80; Misael Braz de Macedo Junior, R$ 29.964,17; Osvaldo Gonçalves do Amaral, R$ 47.000,00; Paulo Henrique B A de Jesus, R$ 
6.673,55; Weslei Oliveira Campos, R$ 10.363,29. Total de Reserva de Valor: R$ 1.185.659,37. Recuperanda Siena Comércio e 
Participações S.A., Classe III – Quirografário: Caixa Econômica Federal, R$ 12.287.535,20. Total Classe III – Quirografário: R$ 
12.287.535,20. Os interessados em obter a Lista de Credores de que trata o artigo 7°, §2° da Lei 11.101/2005, poderão solicitar o documento 
pelo e-mail: omendonca@kpmg.com.br, por consulta ao processo digital ou por acesso ao site https://administracaojudicial.kpmg.com.br/. 
E, para que produza seus efeitos de direito, será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo/SP, em 19 de outubro 2020.

O.E.S. Participações S.A.
CNPJ 07.594.905/0001-86  NIRE 35300325427

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: em 31 de julho de 2020, às 9h30, na Avenida Paulista, 1938, 17º andar,  
em São Paulo (SP). MESA: Paulo Setúbal Neto - Presidente; e Ricardo Egydio Setubal - Secretário. 
QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital social, tendo sido dispensada a 
convocação consoante Artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76. PRESENÇA LEGAL: administradores 
da Sociedade, conforme §1º do Artigo 134 da Lei 6.404/76. ORDEM DO DIA: (i) tomar as contas 
dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; (ii) deliberar sobre 
o lucro líquido do exercício de 2019 e ratificar a distribuição de juros sobre o capital próprio;  
(iii) eleger os membros da Diretoria para o próximo mandato anual; e (iv) fixar a verba global e 
anual destinada à remuneração dos membros da Diretoria. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR 
UNANIMIDADE: os Acionistas deliberaram: 1. aprovar as Contas dos Administradores e as 
Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019, que foram 
publicadas em 18.04.2020 no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” (página 74) e “Jornal O Dia 
SP” (página 5); 2. aprovar a destinação proposta para o lucro líquido apurado no exercício de 
2019, consignada nas demonstrações financeiras de 31.12.2019, e ratificar a distribuição de juros 
sobre o capital próprio declarados pela Diretoria em reunião de 27.12.2019, imputados ao valor 
do dividendo obrigatório de 2019; 3. compor a Diretoria, para o mandato que se estenderá até 
a posse dos que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2021, mediante reeleição  
para os cargos de: Diretor Presidente: PAULO SETÚBAL NETO, brasileiro, casado, engenheiro,  
RG-SSP/SP 4.112.751-1, CPF 638.097.888-72, domiciliado em São Paulo (SP), Rua Hungria, 888, 
12º andar; e Diretores Gerentes: ALFREDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, administrador, 
RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 
1938, 5º andar; JOSÉ LUIZ EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, médico, RG-SSP/SP 4.576.680-0, 
CPF 011.785.508-18, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Mato Grosso, 306, 2º andar, conjunto 
209; MARIA ALICE SETUBAL, brasileira, divorciada, socióloga, RG-SSP/SP 4.565.033-0, CPF  
570.405.408-00, domiciliada em São Paulo (SP), na Rua Jerônimo da Veiga, 164, 13º andar; 
OLAVO EGYDIO SETUBAL JÚNIOR, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 4.523.271-4, CPF  
006.447.048-29, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Funchal, 263, Bloco I, 8º andar; RICARDO 
EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 10.359.999-X, CPF 033.033.518-99,  
domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar; e ROBERTO EGYDIO  
SETUBAL, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.548.549-5, CPF 007.738.228-52, 
domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 4º andar; 4. registrar 
que os eleitos atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147  
da Lei 6.404/76, conforme declarações arquivadas na sede da Sociedade; e 5. manter a verba 
global e anual destinada à remuneração dos membros da Diretoria em até R$ 100.000,00, que 
compreende também as vantagens ou benefícios de qualquer natureza que eventualmente 
vierem a ser concedidos. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE: Relatório da Administração, 
Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2019. 
ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi 
por todos assinada. São Paulo (SP), 31 de julho de 2020. (aa) Paulo Setúbal Neto - Presidente da 
Assembleia, Ricardo Egydio Setubal - Secretário da Assembleia; Acionistas: Alfredo Egydio 
Setubal, José Luiz Egydio Setubal, Maria Alice Setubal, Olavo Egydio Setubal Júnior, Paulo Setúbal 
Neto, Ricardo Egydio Setubal e Roberto Egydio Setubal. Certificamos ser a presente cópia fiel 
da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 31 de julho de 2020. (aa) Alfredo Egydio 
Setubal - Diretor Gerente; Ricardo Egydio Setubal - Diretor Gerente e Secretário da Assembleia.  
JUCESP sob nº 423.586/20-8 em 07.10.2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Esporte
Jornal O DIA SP

Mundial de Motovelocidade
realiza mais uma etapa em Aragon

PÁGINA 7 SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2020

(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.

Joan Mir e Fabio Quartararo

Por Járcio Baldi

Acontece mais uma etapa em
Aragon neste domingo e prova-
velmente mais acirrada, já que as
equipes poderão acertar os pon-
tos fracos que tiveram no final
de semana passado no mesmo
circuito, mas isso não parece
estar acontecendo com a Duca-
ti, ao menos no primeiro dia de
treinos. Excluindo-se Johan Zar-
co, que ficou com o 13º tempo
com uma moto 2019, todas as
demais Ducatis ficaram com os
últimos lugares, do 17º de Dani-
lo Petrucci até o 21º com Jack
Miller. Um péssimo começo
para a marca que ainda tem Do-
vizioso, 18º na sexta-feira, na
briga pelo título. Um piloto bas-
tante desconsolado após os trei-
nos. “Não andamos para trás, mas
estamos piores que semana pas-
sada, veremos se encontraremos
uma saída para a classificação. O

ambiente do momento não aju-
da, mas estou acostumado e te-
nho que ficar calmo. A sensação
com a moto não vai bem, não
consigo frear agressivamente ou
usar o pneu de uma forma que me
se sinta bem” afirmou Dovi.

A Honda continua mostrando
a melhora em sua performance,
com duas motos nos três primei-
ros postos, com Nakagami (1º),
que renovou seu contrato com a
equipe no dia anterior, e Cru-
tchlow (3º). Já Alex Márquez
caiu e ficou apenas com o 10º
tempo comentando sobre a que-
da “Eu não queria destruir ou-
tra moto da equipe”. O Dire-
tor técnico da equipe Alberto
Puig afirmou que Alex passou
a entender o funcionamento
da Honda RC213V, fato que
outros pilotos não consegui-
ram, como Pedrosa e Loren-
zo. Puig ainda afirmou que
essa Honda não é tão ruim

como muitos mencionaram no
início da temporada. Com rela-
ção a Marc Márquez o diretor
se esquivou de perguntas de
que talvez o piloto necessite de
uma terceira intervenção cirúr-
gica ou quando retornaria às

pistas, “não tenho uma bola de
cristal, mas ele está se recupe-
rando pouco a pouco”.

Foi anunciada nesta semana a
renovação icônica da parceria
entre a Honda e a espanhola Rep-
sol, uma parceria que remonta 25

anos. A estreia no time HRC em
1995 aconteceu com a vitória de
Mike Doohan no GP da Austrá-
lia (Eastern Creek). As cores la-
ranja e vermelho da distribui-
dora de combustíveis venceram
180 provas e 15 títulos de pi-
lotos, 10 campeonatos de equi-
pes num total de 447 pódios na
categoria principal do motoci-
clismo. Serão mais dois anos de
parceria e para a próxima tem-
porada a Repsol fornecerá cerca
de 30.000 litros de combustíveis
e 5.000 litros de lubrificantes ao
time japonês.

O diretor técnico da equipe
Leopard Racing da Moto3,
Christian Lundberg, trabalhou
com Quartararo e Joan Mir, quan-
do esses passaram pela catego-
ria e disse que ambos são muito
rápidos, apesar de personalidades
distintas. “Eles estão bastante
próximos no campeonato e um
fator bastante importante são as
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motos, mas Mir é mais consis-
tente” e segundo o diretor da
Leopard Racing, Mir seria sua
opção para levar o título de 2021.
O time oficial da Yamaha terá
apenas Viñales em pista no final
de semana, e o piloto teve muito
trabalho no primeiro dia de trei-
nos, testando muitos ajustes di-
ferentes trocando várias vezes de
moto. “Não estou pensando no
título, mas sim em pilotar me-
lhor e tentar vencer corridas,
que é meu único objetivo. Pa-
rece que o ponto forte da Su-
zuki é a aderência quando es-
tão muito inclinadas, enquan-
to com a M1 temos de endi-
reitar a moto rapidamente ao
sair das curvas para podermos
ter uma melhor aderência, de-
veremos trabalhar muito para
melhorar este aspecto” afirmou
o espanhol. A prova acontece do-
mingo às 9h com transmissão
pelo Fox Sports.

A primeira corrida da sé-
tima etapa da temporada 2020
da Fórmula Renault Eurocup,
realizada na sexta-feira, em
Spa-Franchorchamps, teve
apenas a disputa de quatro vol-
tas no traçado de 7 km. Um
acidente provocou uma ban-
deira vermelha e a pontuação
foi dividida pela metade.

O brasileiro Caio Collet
cruzou a linha de chegada em
sétimo lugar , após largar da 11ª
posição. O grid foi definido
horas antes da largada e os pi-
lotos também contaram com
condições de pista molhada.

A vitória ficou com o ar-
gentino Franco Colapinto, se-
guido pelo francês Victor
Martins e o britânico Ugo de
Wilde. Neste sábado (24), os
pilotos voltam à pista para a
disputa da segunda prova da
etapa, a partir das 5h45 (de
Brasília). Collet largará da
terceira posição com o F-Re-
nault #1 da equipe R-ace GP.

Com o resultado desta
sexta, o brasileiro de 18 anos
segue na vice-liderança, com
214 pontos. Collet largou
bem e, logo na primeira vol-
ta, já aparecia entre os sete
primeiros. O piloto imprimia
um ritmo forte e tinha chan-
ces de chegar mais à frente,
mas faltando pouco mais de
17 minutos para o término da
prova, o britânico Reshad de
Gerus saiu da pista e bateu,
causando a entrada do Safety

Bandeira vermelha
interrompe prova em

Spa após 4 voltas

Car.
Com o aumento da chuva

e as dificuldades para a reti-
rada do carro de De Gerus e
reparo do guard rail, a prova
foi encerrada com bandeira
vermelha, quando faltavam 13
minutos para o final.

“Foi um dia complicado.
Não conseguimos acertar
muito bem o carro. No ano
passado, aqui na chuva, eu fui
muito rápido. Quinze dias
atrás em Barcelona, também
estávamos rápidos no molha-
do, então é até um pouco di-
fícil explicar por que não ti-
vemos um bom rendimento”,
comentou Collet, que tem
nove pódios em 2020, sendo
três vitórias.

“Mas estamos trabalhando
forte com a equipe, para en-
contrarmos a melhor solu-
ção. Além disso, neste sába-
do, há chances da corrida ser
disputada sem chuva. Isso re-
almente deve mudar bastante
coisa. No seco, acredito que
teremos um bom ritmo e um
carro para brigar pela vitó-
ria”, completou o piloto, que
é integrante do Renault Sport
Academy.

A corrida deste sábado
será exibida ao vivo pelo You-
tube e Facebook da Renault
Sport (https://
www.youtube.com/user/re-
naultsport ou https://
www. facebook . com/Re-
naultSportSeries/).
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Lucas Moraes renova apoio da
Motul para Sertões 2020
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Atual campeão do Sertões na
categoria principal dos carros
(T1), Lucas Moraes está fechan-
do os últimos preparativos para
buscar o bicampeonato no mai-
or Rally das Américas e anunciou
a renovação de sua longa parce-
ria com a Motul. A competição
começa no próximo dia 30 com
a disputa do prólogo no Autódro-
mo Velocitta, no interior de São
Paulo, em Mogi Guaçu.

“Gostaria de agradecer mais
um ano de parceria com a Mo-
tul. Na verdade, a minha relação

com a marca vem há mais de 10
anos, desde quando eu corria pro-
fissionalmente de motocross. A 
Motul representa bastante a es-
sência do esporte a motor, já que
sem o óleo dessa qualidade nós
não conseguimos atingir uma boa
performance, então obrigado por
estarem há tantos anos junto co-
migo”, diz Lucas, que também
tem apoio de Olívia.

CEO da Motul no
Brasil, Guillaume Pailleret tam-
bém agradeceu o trabalho de Lu-
cas. “É um prazer renovar essa

parceria vitoriosa. Ainda mais
neste ano em que a Motul chega
forte ao Sertões. Estaremos com
o Lucas em todas as etapas da
competição”.

O piloto da equipe MEM
Motorsport acredita que o fato
da disputa ter etapa maratona pra-
ticamente no início da competi-
ção, entre os dias 2 e 3 de no-
vembro, será fundamental con-
seguir um bom resultado para a
sequência da competição.

“Esse ano teremos a etapa
maratona logo entre o segundo e
terceiro dias. São trechos sem
apoio mecânico, então é pre-
ciso fazer uma estratégia di-
ferente para essa disputa. Te-
mos ainda um shakedown na
próxima segunda-feira para
fazermos os últimos detalhes.
Espero um começo de prova
bem difícil e até mais trava-
do. Após o dia da largada nós
já vamos beirar ali a Serra da
Canastra e depois acredito que a
competição ficará um pouco
mais rápida até chegar nas areias
do Maranhão”, diz Lucas.

Mais jovem campeão da his-

tória do Sertões nos carros, Lu-
cas teve um bom início em 2020
vencendo na abertura do Brasi-
leiro de Rally Cross Country e,
após a volta das competições nos
últimos meses, venceu uma eta-
pa dentro do Rally do Jalapão.

No Sertões deste ano, Lucas
vai buscar o título novamente
com o auxílio de Kaíque Benti-
voglio na navegação da picape X-
Rally Ford Ranger. “Esta é uma
parceria de sucesso que já tem
mais de seis anos e que foi co-
roada com o título de campeão
em 2019. Tenho certeza de que
vamos lutar por mais uma con-
quista neste ano apostando neste
entrosamento entre piloto e na-
vegador”, diz Lucas.

O Sertões terá início no Au-
tódromo Velocitta, em Mogi
Guaçu (SP), no dia 30 de outu-
bro e a competição passará por
cinco estados e DF até chegar
em Barreirinhas, no Maranhão.
A decisão da competição será
em 7 de novembro e para che-
gar até o final os competidores
vão precisar percorrer um total
de 4.749 km.

Eduardo Barrichello encerra
participação na USF2000 em St.Petersburg

O brasileiro Eduardo Barri-
chello completa neste fim de
semana a sua participação na tem-
porada de 2020 da USF2000, na
etapa de St.Petersburg, no esta-
do da Flórida. O piloto da Pabst
Racing disputa o vice-campeona-
to da competição e, no momen-
to, está empatado em 306 pon-
tos com Reece Gold, mas leva
vantagem no número de vitórias
(três contra duas).

O circuito de St.Petersburg
utiliza como reta principal uma
das pistas do aeroporto Albert
Whitted e percorre também al-
gumas ruas da cidade. A pista
tem 2.9 km e três pontos de
ultrapassagem, na reta dos bo-
xes, na aproximação para a
curva 4, depois de outra reta,
e na freada para a curva 10. No
mais, o traçado é formado basi-
camente por cuvas de 90 graus e
baixa velocidade.

Em sua segunda temporada
na categoria, Barrichello con-
quistou duas vitórias no circuito
misto de Indianápolis e mais uma
no misto de Nova Jersey, na últi-
ma etapa. No total, o brasileiro
subiu sete vezes ao pódio em 15

corridas disputadas, além de ter
largado por três vezes na pole
position e ficado por mais três
vezes na primeira fila.

Diferentemente da maioria
dos eventos de 2020, que tive-
ram três corridas, a rodada de

St.Petersburg terá apenas duas
provas neste fim de semana. A
primeira será disputada no sá-
bado, a partir das 17h40 (de
Brasília), enquanto a segunda
corrida terá largada às 10h30
no domingo.

Cada prova terá duas classi-
ficações distintas para a forma-
ção dos grids de largada, uma
nesta sexta-feira e a outra no sá-
bado. O site oficial da categoria
(www.usf2000.com) transmite
as duas corridas da rodada de
St.Petersburg ao vivo.

“Vamos para a última etapa
do ano, em St.Petersburg. Infe-
lizmente o título já foi decidi-
do, mas estou empatado na se-
gunda posição e vamos tentar
trazer o vice-campeonato.
St.Pete é um lugar que gosto
demais, vamos trabalhar a gui-
ada para trazer esse vice para
casa, disse o piloto.”

F
ot

o/
D

iv
ul

ga
çã

o



 24 a 30 de outubro de 2020Edição: 502

Nacionais

Honda Civic 2021 chega mais completo
Com novidades em equipamentos em to-

das as versões, a linha 2021 do Honda Civic
está ainda mais completa, aumentando o con-
forto e comodidade para os consumidores.
Desde a versão LX, o Civic já oferece um
pacote completo de equipamentos, dos quais
se destacam: ar-condicionado digital, freio de
estacionamento eletrônico com função Brake-
Hold, controle de cruzeiro, botão ECON de
modo de condução econômico, vidros elétri-
cos com função “um toque” para subida/des-
cida em todas as posições, câmera para ma-
nobras em ré, rodas de liga leve de 17 pole-
gadas e transmissão CVT.

Para a linha 2021, todas as versões pas-
sam a ser equipadas com faróis com regula-
gem elétrica de altura e sensor crepuscular. A
versão LX ganha o sistema multimídia de 7
polegadas, com conectividade com Apple Car-
Play e Android Auto, além de iluminação no
porta-luvas e nos espelhos dos para-sóis.

As versões Sport e EX passam a contar
com o sistema Smart Key, que elimina a ne-
cessidade da chave para a abertura e partida
do veículo, que agora é feita por meio do bo-
tão Push Start. A EX ganha ainda saídas de
ar condicionado traseiras e sensor de estaci-
onamento traseiro.

O modelo EXL, por sua vez, traz como
principais novidades a adoção dos faróis Full
LED, bem como o farol de neblina em LED -
os mesmos adotados no Touring -, além de
uma nova central multimídia de 7 polegadas
com botão físico giratório para controle do
volume, o que torna mais cômoda a opera-
ção do sistema de áudio.

A versão Touring também ganha essa
novidade na central multimídia e mantém os
seus equipamentos exclusivos, como o teto
solar elétrico, o sistema de áudio com 10 alto-
falantes e 452 watts, a recarga de celular por
indução e o sistema LaneWatch de monito-
ramento de ponto cego por meio de câmera,
dentre outros itens.

Recentemente, o Civic recebeu mudan-
ças pontuais em seu design, que ampliaram a
sofisticação do modelo. Na dianteira, o para-
choque traz design mais horizontal e elegan-
te, com detalhes que deixam o conjunto mais
refinado. As versões LX, EX, EXL e Touring
trazem grade frontal e molduras laterais do
para-choque com acabamento cromado, bem
como rodas de liga leve de dez raios de 17
polegadas, com acabamento em grafite bri-

lhante. Na traseira, todas as versões possu-
em acabamento cromado na parte inferior do
para-choque. Os modelos EXL e Touring tra-
zem ainda as colunas de portas em preto bri-
lhante.

A versão Sport, por sua vez, reforça seu
caráter mais esportivo com acabamentos
frontais e retrovisores em preto brilhante e
aerofólio na tampa traseira. As rodas de liga
leve de cinco raios, com acabamento diaman-
tado escurecido, finalizam o estilo externo do
modelo.

Os modelos LX e Sport trazem bancos
em tecido premium na cor preta, enquanto as
demais versões trazem duas opções de re-
vestimento interno dos bancos em couro: pre-
to ou cinza, dependendo da cor externa.

Construção única
O Civic foi desenvolvido para estabelecer

um novo padrão de performance dinâmica em
seu segmento e para competir com sedãs so-
fisticados em aspectos-chave, como sensação
ao volante, precisão de direção, qualidade de
rodagem e nível de ruído e vibração. Também
se destacam o desempenho em aceleração e
frenagem, a entrega de potência de forma li-
near e a eficiência energética.

Construído sob a base de uma carroce-
ria ultra rígida e leve, o sistema de suspensão
da décima geração adota a configuração mais
sofisticada de sua história. O conjunto total-
mente independente de suspensões inclui a

configuração de multibraços montados no
subchassi traseiro, para um alto nível de es-
tabilidade lateral. Esse tipo de suspensão ado-
tado no Civic é um diferencial da Honda em
seu segmento.

Buchas de suspensão hidráulicas melho-
ram o conforto de rodagem e reduzem as vi-
brações, sem comprometimento da dirigibili-
dade esportiva. A caixa de direção elétrica
com duplo pinhão e relação variável, exclusi-
vidade do Civic no seu segmento, permite
maior precisão de direção e senso de contro-
le - com apenas 2,2 voltas de batente a ba-
tente.

Internamente, são usados compostos de
alta qualidade, macios ao toque - no painel de
instrumentos, laterais de porta, forro de teto
e no largo console central. Além disso, o aca-
bamento e encaixe das peças recebeu aten-
ção especial para reforçar o aspecto superi-
or desta nova geração.

Com medidas amplas para ombros, qua-
dris, pernas e joelhos, o Civic entrega con-
forto imbatível na categoria, trazendo uma
percepção de amplitude e ambiente refina-
do. O porta-malas traz capacidade de até 525
litros (LX e Sport, 519 litros nas versões EX
e EXL e 517 litros na Touring), o maior den-
tre todas as gerações, com posição de carre-
gamento baixa, ampla abertura e área de car-
ga. O console central possui 7,2 litros de ca-
pacidade, permitindo o alojamento de tablets

ou de garrafas de água grandes, com a tam-
pa fechada.

Como em todos os modelos da Honda, a
segurança também é prioridade no Civic.
Todas as versões trazem airbags frontais, la-
terais e de cortina, controle de tração e esta-
bilidade VSA (Vehicle Stability Assist), siste-
ma de partida em aclive (HSA), sistema de
vetorização de torque baseado em frenagem
Agile Handling Assist (AHA), luz de frena-
gem de emergência (pisca de forma intermi-
tente em frenagens emergenciais), além de
freios ABS com distribuição eletrônica de fre-
nagem (EBD), luzes de rodagem diurna
(DRL), lanternas traseiras em LED e siste-
ma de indicação de perda de pressão dos
pneus (TPMS).

Desenvolvido para proporcionar alta se-
gurança em diferentes cenários, traz visibili-
dade frontal ampla, direção precisa, estável
e previsível, e alta performance de dirigibili-
dade e frenagem. Isso ocorre graças a uma
avançada estrutura de carroceria - incluindo
a nova geração da Advanced Compatibility
Engineering (ACE), que proporciona um alto
grau de proteção aos ocupantes, sem com-
prometer o peso e aumentando a eficiência
de combustível.

O Civic usa ainda a tecnologia avançada
de airbags frontais, laterais e de cortina, in-
cluindo um airbag frontal com uma costura
em espiral para um melhor desempenho no
momento do disparo; tecnologia Smart Vent
para os airbags do passageiro e motorista e
airbag para passageiro que reduz o risco de
ferimentos, caso o ocupante esteja fora da
posição. Esses sistemas trabalham em con-
junto com a estrutura avançada da carroceria
e com componentes internos projetados para
proteger os passageiros em uma colisão.

Desempenho
O Civic oferece dois conjuntos motrizes,

desenvolvidos para proporcionar um desem-

penho ágil, com alta eficiência energética,
adequado a cada versão. A motorização 2.0
i-VTEC FlexOne, com 155 cv a 6.300 rpm e
19.5 kgfm a 4.800 rpm no etanol - disponível
nas versões LX, Sport, EX e EXL - é acopla-
da à transmissão continuamente variável
(CVT), permitindo um rodar mais confortá-
vel e uma melhor eficiência energética. A
transmissão traz a opção de sete marchas
simuladas que podem ser trocadas por bor-
boletas atrás do volante nas versões Sport,
EX e EXL.

O motor 1.5 de quatro cilindros, que equi-
pa a versão Touring, traz turbo de baixa inér-
cia, injeção direta, variação de tempo de aber-
tura de válvulas (VTC) e válvula wastegate
eletrônica, gerando 173 cv a 5.500 rpm, com
o torque linear de 22.4 kgfm entre 1.700 rpm
a 5.500 rpm. Este propulsor é acoplado a uma
nova transmissão continuamente variável que
entrega ampla potência ao longo de toda a
faixa de trabalho do motor.

O Civic 2021 possui diversas opções de
cores, de acordo com a versão. Para todas,
são disponibilizadas as cores Branco Tafetá
(sólida), Prata Platinum (metálica), Preto Cris-
tal (perolizada) e Branco Estelar (perolizada
especial). As versões LX, EX, EXL e Touring
também estão disponíveis nas cores Cinza
Barium e Azul Cósmico (metálicas).

Nos modelos equipados com bancos de
couro (EX, EXL e Touring), a cor do revesti-
mento varia conforme a cor externa: interior
cinza para as tonalidades Cinza Barium, Azul
Cósmico e Branco Estelar e interior preto
para as tonalidades Branco Tafetá, Prata Pla-
tinum e Preto Cristal.

Preços: LX - R$ 107.200; EX - R$
118.000; EXL - R$ 124.000; Touring - R$
146.500; Sport – Esta versão estará disponí-
vel nas concessionárias em janeiro/2021. A
linha 2021 do Civic tem três anos de garan-
tia, sem limite de quilometragem.

A Porsche está completando sua linha de
produtos para o novo Panamera com mode-
los que incluem um topo de linha com 514
kW (700 cv) de potência e 870 Nm de tor-
que. O novo Panamera Turbo S E-Hybrid é
agora a versão mais potente da linha de pro-
dutos completamente renovada, combinando
um motor V8 biturbo de quatro litros com 420
kW (571 cv) com um motor elétrico de 100
kW (136 cv).

Sua autonomia totalmente elétrica foi
aumentada em até 30 por cento, graças a uma
nova bateria de 17,9 kWh e aos modos de
condução otimizados. Isto também se aplica
ao novo Panamera 4 E-Hybrid, onde o motor
elétrico é complementado, como antes, por
um motor V6 biturbo de 2,9 litros com 243
kW (330 cv), resultando numa potência de
sistema de 340 kW (462 cv).

Juntamente com o recentemente apre-
sentado Panamera 4S E-Hybrid, que dispo-
nibiliza uma potência de sistema de 412 kW
(560 cv), a Porsche oferece agora, pela pri-
meira vez, três modelos plug-in do Panamera
- cada um deles nas três versões de carroce-
ria disponíveis: sedã esportivo, Executive (ver-
são com maior distância entre os eixos) e
Sport Turismo. Dessa forma, a Porsche está
ampliando sistematicamente sua estratégia E-
Performance. O coração da arquitetura de
propulsão é o motor elétrico integrado à trans-
missão de dupla embreagem com oito veloci-
dades (PDK), que gera uma potência de 100
kW (136 cv) e um torque máximo de 400
Nm. Juntamente com os três diferentes mo-
tores a combustão oferecidos, isso leva a um
desempenho de condução altamente diferen-
ciado. Em combinação com o pacote Sport
Chrono de série e impulsionado por um mo-
tor V8 biturbo de quatro litros que agora en-
trega 420 kW (571 cv), em lugar de 404
kW (550 cv), o novo Panamera Turbo S E-
Hybrid passou a completar a arrancada de
0 a 100 km/h em 3,2 segundos - 0,2 segun-
do mais rápido que seu antecessor. Ele tam-
bém atinge uma velocidade máxima de 315
km/h, o que representa uma melhoria de 5
km/h. O Panamera 4 E-Hybrid leva ape-
nas 4,4 segundos (-0,2 s) para atingir 100
km/h a partir da imobilidade, a caminho de
uma velocidade máxima de até 280 km/h (+
2 km/h).

A capacidade máxima da bateria de alta
voltagem foi aumentada de 14,1 para 17,9

Compacto no tamanho, confortável e
econômico no consumo de combustível, o Fiat
Mobi chegou à linha 2021 com muitas novi-
dades. Um dos destaques fica com a nova
versão aventureira Trekking. Ela se junta às
configurações Easy e Like para oferecer ao
consumidor uma solução inteligente de mobi-
lidade urbana, principalmente nas grandes
metrópoles do país, com muito estilo. Na li-
nha 2021, o Fiat Mobi tem preço público su-
gerido de R$ 38.990 (Easy), R$ 46.490 (Like)
e R$ 47.390 (Trekking).

O modelo recebeu o Logo Script e a Fiat
Flag na grade frontal, que conferem nova
personalidade ao veículo. O Logo Script está
no centro do volante e na chave. Já a Fiat
Flag está presente no revestimento do câm-
bio, deixando clara a italianidade da marca.

A renovação visual do Mobi entrega li-
nhas mais modernas com novos para-cho-
ques dianteiros, nova moldura na caixa de
rodas, pintura lateral inferior e novas calotas
para a versão Like. A robustez do modelo
fica também evidente com maior altura livre
do solo entre os eixos, agora em 190 mm, e o
maior ângulo de entrada da categoria, com
24º, permitindo a ele transpor com desenvol-
tura obstáculos como valetas, lombadas e
buracos que o asfalto ruim das grandes cida-
des apresenta.

A configuração topo de gama Trekking
incorpora as mudanças da versão Like e in-
veste ainda mais em estilo e funcionalidade:
Barras longitudinais de teto, que ampliam a
altura e deixam o carro mais imponente; Teto

Importados

Mobi 2021 renovado e com
nova versão
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Porsche lança
Panamera com até 700

cv

kWh, graças ao uso de células otimizadas, e
os modos de condução foram adaptados para
uma utilização de energia ainda mais eficien-
te. O novo Panamera Turbo S E-Hybrid tem
uma autonomia totalmente elétrica de até 50
km, segundo o ciclo WLTP EAER City (pelo
NEDC, até 59 km), enquanto o Panamera 4
E-Hybrid pode ser utilizado com emissões
locais iguais a zero por até 56 km, segundo o
WLTP EAER City (NEDC: até 64 km). Os
modelos híbridos plug-in da Porsche são car-
regados preferencialmente em casa - seja
através de uma tomada doméstica padrão ou
por uma tomada de força. Com o uso do Pors-
che Mobile Charger de série, é possível al-
cançar uma capacidade de carga específica
para o modelo de até 7,2 kW. Também é pos-
sível carregar a bateria em pontos de recar-
ga públicos, usando um cabo Mode 3.

O sistema Porsche Communication Ma-
nagement (PCM - gerenciamento de comu-
nicações) apresenta uma resolução maior no
display e inclui mais funções e serviços digi-
tais, tais como o controle vocal Voice Pilot
aperfeiçoado, Risk Radar fornecendo sinali-
zação rodoviária atualizada e informações de
riscos, Apple CarPlay sem fio e muitos ou-
tros serviços Connect.

Mais desempenho e conforto
Os sistemas de chassi e controle foram

acertados para maior disponibilizar esportivi-
dade e conforto em todos os novos modelos
Panamera. Em alguns casos, foi implementa-
da uma estratégia de controle completamente
nova. Uma nova geração do sistema de con-
trole da direção e novos pneus garantem uma
melhor dinâmica lateral e maior precisão. O
topo de linha Panamera Turbo S E-Hybrid vem
de série com todos os sistemas de chassi e
controle atualmente disponíveis, como o Pors-
che Dynamic Chassis Control Sport PDCC
Sport), sistema de estabilização de rolamento
elétrico, que inclui o Porsche Torque Vecto-
ring Plus (PTV Plus - vetoreamento de tor-
que) e eixo traseiro esterçável com Power
Steering Plus, assim como o sistema Porsche
Ceramic Composite Brake (PCCB - Freios
de Composto de Cerâmica.

Os novos modelos híbridos estarão dis-
poníveis para encomenda no Brasil. Os pre-
ços iniciam em R$ 549.000 para o Panamera
4 E-Hybrid, R$ 559.000 para o Panamera 4
E-Hybrid Sport Turismo e R$1.049.000 para
o Panamera Turbo S E-Hybrid.

bicolor com logo alusivo à versão e adesivo
no capô, ambos itens exclusivos no segmen-
to; Calotas escurecidas com desenho exclu-
sivo ou rodas de liga leve de 14 polegadas;
Retrovisores com pintura “black piano”; Fai-
xas laterais e maçanetas pintadas na cor do
veículo; Novos tecidos exclusivos com cos-
tura laranja; Novo adesivo na tampa traseira
e nova identificação da versão.

Essas mudanças realçam atributos do
modelo, como a percepção de qualidade da
cabine e o design diferenciado perante seus
concorrentes, ampliando a sensação de con-
forto e garantindo um ambiente de bom gos-
to e esportividade.

Com foco na praticidade, o modelo faci-
lita a entrada e a saída de passageiros pelo
grande ângulo de abertura das portas trasei-
ras (75 graus). A facilidade de acesso é com-
plementada pelo amplo vão de entrada, tanto
na frente como atrás. E uma vez acomoda-
do, lugares para espalhar pequenos objetos
não faltam: no console central e nas portas
dianteiras, com opções de porta-óculos aci-
ma da porta do motorista e até console de
teto com espelho (convexo) auxiliar.

Com a nova geração da central multimí-
dia, o Mobi passa a oferecer o sistema de
infoentretenimento mais moderno da catego-
ria. O UConnect 7" equipa as picapes Toro e
Nova Strada, colocando assim o subcompacto
um nível acima dos concorrentes em conec-
tividade.

Com uma tela sensível ao toque de sete
polegadas, traz recursos importantes como

Apple Carplay e Android Auto com projeção
sem fio (wireless), e pode parear dois smar-
tphones. Desenvolvido no país, a central é
intuitiva, funcional e amigável, melhorando de
maneira significativa a experiência do usuá-
rio com o veículo, através das funções: Na-
vegação via Waze e Google Maps; Música
(Streaming | MP3); Reconhecimento de voz
(Siri | Google Voice); Leitura e resposta de
mensagem “handsfree” para SMS e What-
sApp, por exemplo; Integração com calen-
dário.

A tela é personalizável e exibe controle
de todas as funções do veículo. Além disso,
tem baixo reflexo diurno e brilho ajustável. O
sistema dá suporte a múltiplas conexões via
Bluetooth e conta com computador de bor-
do. Há ainda uma segunda porta USB à dis-
posição dos passageiros.

A central multimídia é um equipamento
opcional nas versões Like e Trekking. O pa-
cote acrescenta quatro alto-falantes e dois
tweeters, além de volante multifuncional.

O consumidor também pode optar pelo
Pack Fit In na versão Like, composto por ajus-
te de altura do volante, do cinto de segurança
e do banco do motorista, e abertura interna
da tampa de combustível.

E para se ajustar à preferência do clien-
te, a configuração Trekking traz exclusiva-
mente outros dois pacotes de opcionais: Sty-
le: rodas de liga leve de 14" e faróis de nebli-
na; One: espelhos retrovisores elétricos com
função tilt down, sensor de estacionamento
traseiro, ajuste de altura do volante, do cinto
de segurança e do banco do motorista, além
de abertura interna da tampa de combustí-
vel.

Uma das formas pelas quais a inteligên-
cia do Fiat Mobi se apresenta é a eficiência.
Com apenas 907 kg, é um dos carros mais
leves do Brasil, o que traz benefícios tanto na
economia de combustível como no desempe-
nho. Como resultado, o veículo se mostra fá-
cil de estacionar e manobrar, além de ágil no
trânsito, atributos que agradam muito o con-
sumidor. Na prática, o compacto da Fiat é
bom de guiar e ideal para trafegar nos gran-
des centros urbanos, sendo referência em
dirigibilidade.

O Fiat Mobi também é eficiente para o
bolso do consumidor, pois além de ter preços
competitivos, sua manutenção é simples, com
custos baixos. Esse é um dos pontos altos do
motor Fire Evo Flex 1.0, de até 75 cv de po-
tência a 6.250 rpm (com etanol). Além de
silencioso, o propulsor tem selo A no INME-
TRO.


