
Nª 24.776 Preço banca: R$ 3,50

Partidos mantêm obstrução e
sessão da Câmara é cancelada

Dólar aproxima-se de R$ 5,70 e fecha
 no maior nível em cinco meses
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Tesouro descarta preocupação com
encurtamento da dívida pública
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O encurtamento do prazo da
Dívida Pública Federal (DPF) não
causa preocupação ao Tesouro
Nacional, disse  na terça-feira (27)
o coordenador-geral de Opera-
ções da Dívida Pública, Luis
Felipe Vital. Segundo ele, apesar
de a pandemia do novo
coronavírus ter feito o governo
emitir mais títulos públicos de pra-
zo curto, a alta concentração de
vencimentos de papéis em 2021
estava prevista desde 2015.

Em setembro, o percentual
de vencimentos da DPF nos
próximos 12 meses atingiu
26,03%, no maior nível desde

setembro de 2014. Em agosto,
a proporção estava em
21,65%. O volume de papéis
que vencem em 12 meses é um
dos indicadores usados para
avaliar a qualidade da dívida
pública de um país. Quanto
menor a proporção, maior a
confiança dos investidores.

De acordo com Vital, a con-
centração de vencimentos no
próximo ano decorrerá do lan-
çamento de títulos corrigidos
pela taxa Selic (juros básicos
da economia) em 2015 com
prazo de seis anos, que acaba
em 2021.                 Página 3

Procura das empresas
 por crédito tem queda
de 3,3% em setembro Página 6

Esporte
Kartismo

AKSP inicia segundo turno com nova
categoria e novas oportunidades
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A Associação dos Kartistas
de São Paulo (AKSP) vai ini-
ciar o segundo turno de seu
campeonato no próximo sába-
do (31), no tradicional Kartó-
dromo de Interlagos (São Pau-
lo/SP). A quarta etapa do cer-
tame vai iniciar a sua programa-
ção as 14 horas entregando os
belíssimos troféus aos campe-
ões do primeiro turno: Lucia-
no Montanhez (Seletiva Elite),
Peterson Rodrigues (Seletiva
Graduados), Edu Abrantes (Sê-
nior) e José Jesus Gonçalves
(Light), que também garantiram
a participação em uma etapa do
Campeonato de F-4 da Akasp
(Associação dos Kartistas
Amadores de São Paulo), de
forma totalmente gratuita.

“Como vencedor do pri-
meiro turno na Light, tive a
oportunidade de participar de
uma corrida de F-4. Queria
deixar registrado os meus
agradecimentos à organização
da AKSP pelo prêmio. E dizer

que foi uma experiência indes-
critível e única. Para os que pu-
derem, eu aconselho a vivenciá-
la”, comentou José Gonçalves.
“E o troféu que vou levar para
casa eu vi exposto na etapa pas-
sada. É maravilhoso e nos dá mais
motivação para buscar novas con-
quistas”.

E o segundo turno, que será
composto pelas etapas de outu-
bro, novembro (14) e dezem-
bro (05), vai ter novidades. No
segundo turno, os vinte (20)
primeiros colocados em cada
etapa, por categoria,  terão
acréscimo de 50% na pontua-
ção equivalente do turno ante-
rior, além de não ter descarte
na pontuação do campeonato.
E só para relembrar, os pilo-
tos que participarem de todas
as 10 etapas do campeonato,
receberão uma bonificação de
cinco (5) pontos, que serão
somados na pontuação final
após a última etapa. Com isto,
muita gente pode se recuperar no

segundo turno e brigar pelo títu-
lo na etapa final.

O primeiro turno teve uma
Seletiva entre 57 pilotos, em
que os 20 primeiros na pon-
tuação agora prosseguem na
nova categoria Elite, e o res-
tante e outros pilotos expe-
rientes que entrarem no tor-
ne io  f i ca rão  na  ca tegor ia
Graduados. A Sênior e a Light

permanecem da mesma forma, e
todas as quatro categorias nova-
mente concorrerão à participa-
ção na F-4 Akasp.

A partir de agora também
haverá premiação para quem
estabelecer a volta mais rápi-
da do dia entre todas as cate-
gorias, que será uma luva per-
sonalizada da DKR. Para a pole
position mais rápida do dia o

piloto levará um troféu dos
anos 70 personalizado pela SM
Reparação de Veículos. A mes-
ma empresa está patrocinando
nesta etapa de abertura de tur-
no, o sorteio de um macacão
Meg Star entre os pilotos par-
ticipantes.

Confira os dez primeiros na
pontuação da Sênior após a 3ª
etapa: 1) Edu Abrantes, 48; 2)
Marco Verga, 48; 3) Valdo
‘Nenê’ Gregório, 41; 4) Wander-
ley Borges, 36; 5) Luiz Gouvêa,
35; 6) Jorge Roque, 33; 7) João
Ulisses, 30; 8) Unnion Lee, 29;
9) Wagner Ruivo, 28; 10) Miguel
Sacramento, 28.

Confira os dez primeiros na
pontuação da Light após a 3ª
etapa: 1) José de Jesus Gonçal-
ves, 48; 2) Marcelo Costa, 48; 3)
Laila Almeida, 38; 4) Gabriel
Medina, 36; 5) Igor Pacanari, 35;
6) Marcelo Soufia, 34; 7) Car-
los Vilas Boas, 28; 8) Paulo Da-
niel, 25; 9) Seong Lee, 24; 10)
Davis Ricardo, 22.

Confira os dez primeiros na
pontuação da Elite após a 3ª
etapa: 1) Luciano Montanhez,
50; 2) Johnny Neves, 47; 3) Fá-
bio Laranjo, 44; 4) Gabriel Ro-
que, 42; 5) Alberto Otazú, 40;
6) Zeppe Corsi, 39; 7) Vitor
Mercatelli, 37; 8) Henrique
Morbi, 36; 9) Edu Abrantes, 36;
10) Nelson Reple, 33.

Confira os dez primeiros
na pontuação da Graduados
após a 3ª etapa: 1) Peterson
Rodrigues, 24; 2) Irceu Ribei-
ro, 22; 3) Cesar Mercatelli, 21;
4) Rogério Cebola, 19; 5) Ma-
theus Roque, 18; 6) Vinicius
Silva, 18; 7) Marcelo Argenton,
18; 8) Bruno Furlan, 17; 9)
Hudson Oliveira, 17; 10) Mil-
ton Koyama, 16.

O campeonato da AKSP
tem o apoio de Cervejaria Pau-
listânia, Pailler Macacões, Lu-
vas DKR, SM Reparação de Ve-
ículos. Contato:
aksp.contato@gmail.com /
WhatsApp: 11-93079.0901

EMS Taubaté Funvic e Sada Cruzeiro
disputam título em Campo Grande

Dois dos grandes times do
país estarão reunidos em Cam-
po Grande (MS) para a disputa
de mais um título. A Superco-
pa masculina de vôlei 2020
colocará EMS Taubaté Funvic
(SP), campeão da última edi-
ção da Superliga Banco do Bra-
sil, e Sada Cruzeiro (MG), ven-
cedor da mais recente edição
da Copa Brasil. O duelo, que
promete muito equilíbrio, será

na próxima sexta-feira (30), às
21h30, no ginásio Guanandizão,
que será reinaugurado com este
grande confronto que terá trans-
missão ao vivo do SporTV 2.

Nomes como Bruninho, Ra-
pha, Lucão, Maurício Souza,
Maurício Borges, Thales, entre
outros, estarão em Campo Gran-
de com o time de Taubaté. E ou-
tros como Isac, Alan, Fernando
Cachopa, Filipe, Facundo Conte

irão marcar presença pela equi-
pe mineira.

Campeão do Troféu Super
Vôlei Banco do Brasil no último
sábado justamente sobre o Sada
Cruzeiro, o time do ESM Tauba-
té Funvic chega com moral e ao
mesmo tempo pressionado para
manter o mais alto nível. Segun-
do o ponteiro Maurício Borges,
essa é a maior dificuldade para a
sua equipe.

Pelo lado do Sada Cruzeiro,
a expectativa é a mesma: cres-
cer cada vez mais. “Nós vamos
para essa Supercopa com a
mesma motivação. É início de
temporada e o nosso time tem
muito a evoluir. Cada jogo é
importante e esse vai ser mais
uma oportunidade do grupo
crescer e, claro, buscar mais
um título para a nossa histó-
ria”, disse o ponteiro e capi-

tão do time celeste, Filipe.
A Supercopa feminina acon-

tecerá na semana seguinte, en-
volvendo as equipes do Dentil/
Praia Clube (MG) e Sesc RJ Fla-
mengo RJ). O duelo será no dia
6 de novembro, também às
21h30 e no mesmo local, giná-
sio Guanandizão.

SUPERCOPA MASCULINA
30.10 (SEXTA-FEIRA) –

EMS Taubaté Funvic (SP) x
Sada Cruzeiro  (MG),  às
21h30, no Guanandizão, em
Campo Grande (MS) –
SporTV 2

SUPERCOPA FEMININA
06.11 (SEXTA-FEIRA) –

Dentil/Praia Clube (MG) x
Sesc RJ Flamengo (RJ), às
21h30, no Guanandizão, em
Campo Grande (MS) – Spor-
TV 2

Ministro
alemão

espera que
país tenha

20 mil casos
diários de
covid-19

O número de novas infec-
ções pela covid-19 na Ale-
manha provavelmente atingi-
rá 20 mil por dia no fim des-
ta semana, disse  na terça-
feira (27), em Berlim, o mi-
nistro da Economia do país,
Peter Altmaier.

“Estamos lidando com um
crescimento exponencial”,
disse Altmaier em uma con-
ferência econômica franco-
alemã por vídeo em Berlim.
“Na Alemanha, o número de
novas infecções está cres-
cendo entre 70% a 75% com-
parado com a semana anteri-
or”, afirmou.               Página 3

A procura das empresas por
crédito registrou queda de 3,3%
em setembro, em comparação
com o mesmo mês de 2019. É o
terceiro mês consecutivo de que-
da no Indicador de Demanda das

Empresas por Crédito da Serasa
Experian, divulgado  na terça-fei-
ra (27).

A procura das micro e peque-
nas empresas por crédito foi a
que mais caiu, com declínio

3,4%. Em seguida aparecem as
médias (3,3%) e grandes (1,2%).

As empresas da Região Su-
deste lideraram a retração, com
queda de 7,3%, seguidas pelas do
Sul, que apresentou declínio de
1,2%. Já o Centro-Oeste (1%),
Norte (5,2%) e Nordeste (1,4%)
apresentaram números positivos
na demanda por crédito.

O setor da indústria foi o que
teve maior queda no interesse
por crédito em setembro, de
5,6%, seguido por serviços, de
3,8%, e comércio, 2,6%.

“A sensação de incerteza so-
bre as reformas administrativas e
tributárias costuma deixar os do-
nos de negócios mais cautelosos.
O que muitas das vezes pode levar
ao adiamento da busca por crédi-
to”, disse o economista da Serasa
Experian Luiz Rabi.       Página 3

DÓLAR EURO

Comercial
Compra:   5,67
Venda:       5,67

Compra:   6,70
Venda:       6,70

Turismo
Compra:   5,56
Venda:       5,81

Presidente do TSE defende
maior participação

 feminina na política
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Produção diversificada de
hortaliças garante renda ao

produtor e nutrição ao
consumidor
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Confiança da construção
cresce 3,7 pontos em

outubro, diz FGV
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Governo de São Paulo inicia
Programa de Eficiência Energética

Lembre sempre de lavar as mãos

A Secretaria de Infraestrutu-
ra e Meio Ambiente do Estado
(SIMA) iniciou neste mês o Pro-
grama Integrado de Gestão Ener-
gética. O objetivo é reduzir, em
três anos, os valores atuais das
contas de energia de R$ 600
milhões anuais para R$ 420 mi-
lhões. A medida significa uma
redução média de 30% no cus-
teio com eletricidade.

Atualmente, cerca de 30 mil
imóveis são utilizados pelo Es-
tado. “Entre outras ações, serão
revisados os contratos com as
distribuidoras de energia, reali-
zada a análise de migração para

o mercado livre, uso da gera-
ção distribuída com gás para
aquecimento e refrigeração.
As primeiras Secretarias que
serão benef ic iadas  com o
Programa serão as de Segu-
rança, Saúde e Educação”,
explica o secretário da SIMA,
Marcos Penido.

O plano comtempla a gera-
ção de energia com fontes alter-
nativas, como a fotovoltaica, a
biomassa, de resíduos sólidos,
além do gás, biogás e biometa-
no. Fará parte, também, a implan-
tação de campanhas de consci-
entização, análises, criação de

procedimentos e padronização
da otimização e dos resultados
do programa.

“A expectativa é de que, com
a economia, sobre mais recur-
sos para as pastas investirem
em serviços nas áreas de atua-
ção, beneficiando assim toda a
população”, afirma o subsecre-
tário de Infraestrutura, Glaucio
Atorre Penna.

Parceria
Será considerada ainda a pos-

sibilidade de autogeração local
ou geração distribuída, em par-
ceria com a iniciativa privada,

contemplando diversos mode-
los técnicos e econômico-finan-
ceiros, a fim de desonerar os
cofres públicos. O investimen-
to na ação é de R$28 milhões
com duração de 30 meses.

“O volume e diversidade de
consumidores do estado permi-
tem ganhos de escala nestas ini-
ciativas, considerando particula-
ridades e demandas regionais,
avanços tecnológicos e oportu-
nidades disponíveis no mercado
de energia”, comenta o repre-
sentante do consórcio responsá-
vel pela execução do trabalho,
Ricardo Jabbour.

São Paulo terá escultura de
arquiteto escravizado

Em 20 de novembro, dia da
Consciência Negra, a capital pau-
lista ganha uma escultura de ho-
menagem ao arquiteto e artesão
Joaquim Pinto de Oliveira, que
adquiriu notoriedade não só por
seu trabalho, mas por dar visibi-
lidade ao racismo no Brasil. 

Conhecido por Tebas, ele
assumiu a construção da primei-
ra torre da Matriz da Sé, entre
1750 e 1755, após a morte do
homem que se considerava seu
senhor, e reformou-a, em segui-
da, em troca de sua alforria.

Criada pela arquiteta Franci-
ne Moura e pelo artista plástico
Lumumba Afroindígena, ao lon-
go de dois meses, a escultura,
feita de aço inox, ferro e con-
creto, tem 3,6 metros de altura
por 1,5 metro de largura e 2,6
metros de profundidade e ficará
no centro da capital. O monu-
mento será oficialmente inaugu-
rado no dia 3 de dezembro, com
organização da Secretaria Muni-
cipal de Cultura de São Paulo.

Habilidoso no entalhe e na
ornamentação de pedras, Tebas
acabou se tornando um ícone da
arquitetura colonial. Conforme
evidencia o livro Tebas: um ne-
gro arquiteto na São Paulo es-
cravocrata, organizado por Abi-
lio Ferreira, o racismo, que tam-
bém permeia a área de arquite-
tura e urbanismo, ocasionou, no
caso de Tebas, a falta de reco-
nhecimento. Até mesmo um his-
toriador, Nuno Sant’Anna, levan-
tou suspeita sobre a vida e a ca-

pacidade de Tebas, por ele pos-
suir um sobrenome e saber ler e
escrever, algo que não era co-
mum a escravos, mas que, na re-
alidade, indicava que um movi-
mento de emancipação estava
em curso.

Segundo os autores do livro,
Tebas desenvolveu diversas tare-
fas, a pedido de líderes religio-
sos do município, sendo que, em
pelo menos quatro igrejas foram
encontrados documentos com-
provando sua participação: na
construção da Matriz, na do
Mosteiro de São Bento (1766),
na obra da capela da Ordem Ter-
ceira do Seráfico São Francisco
e na da capela da Ordem Tercei-
ra do Carmo. Também foi autor
da torre do Recolhimento de
Santa Tereza, edifício construí-
do em 1685, na atual Rua do
Carmo, e demolido no início do
século XX, e do Chafariz da
Misericórdia, obra em que atuou
como engenheiro hidráulico.
Foi devido à aptidão demonstra-
da no projeto do chafariz que
recebeu o apelido de Tebas, que
significa algo como “homem
que tudo faz”, em kimbundu, lín-
gua africana.

Contudo, citam os pesquisa-
dores, algumas das relações que
o arquiteto estabeleceu eram
ambíguas, já que a única certeza
que deixavam era o rastro de
opressão sobre ele. Como
exemplo, citam o vínculo que
manteve com a viúva de seu pro-
prietário, Dona Antonia Maria

Pinto, para quem continuava a
trabalhar “com relativa autono-
mia”. Mesmo quando ainda tra-
balhava para seu senhor, o mes-
tre pedreiro português Bento de
Oliveira Lima, não se sabe, pe-
los registros históricos, se es-
tava realmente alforriado ou não.

Para Francine, o fato de a li-
berdade de Tebas não ter lhe sido
assegurada, mas sim conquista-
da por ele, diz muito sobre a vi-
olência que assola a população
negra do país, desde sempre. Ela
lembra, ainda, que, para poder
sobreviver em uma sociedade
racista como a do Brasil, mui-
tos negros se viram obrigados a
constituir negociações com os
brancos, o que ainda ocorre, nos
dias de hoje. “A gente vê tantas
estratégias que aconteceram,
especialmente entre as mulheres
pretas”, afirma ela, que é pesqui-
sadora na área de espaços públi-
cos e coletivos e especialista em
Educação, Relações Étnico-Ra-
ciais e Sociedade.

Francine diz, ainda, que a es-
cultura é um elemento “simbó-
lico, poético e político” e que
tem o propósito de servir como
ferramenta que permita aos ne-
gros vislumbrar “um portal para
um novo tempo”, opinião com-
partilhada pelo parceiro de tra-
balho. “Todos nós estamos bus-
cando nossa alforria. O que é al-
forria? Você ter três, quatro ali-
mentações por dia, poder ir e vir
sem sentir calafrio na espinha?
Eu, por exemplo, sinto, quando

vejo uma viatura da polícia, em
uma rua, sozinho, e me sentir to-
talmente exposto, frágil como um
bebê de colo. Alforria é isso. A
gente ainda está buscando isso. Ele
alcançou aos 57. Mas quantos de
nós estamos sem alcançar?”, pro-
voca Lumumba Afroindígena.

“Ele [Tebas] foi reconhecido
agora, mais de 200 anos depois
de sua morte. Que alforria é
essa? Fico sempre me questio-
nando e levando [adiante] esses
questionamentos”, acrescenta o
artista, que já ocupou espaços
como a Fundação Nacional das
Artes (Funarte) e Matilha Cul-
tural e assinou esculturas de
óperas infantis, no Theatro Mu-
nicipal de São Paulo.

Francine comenta, ainda, so-
bre quão doloroso pode ser a
confirmação de que muitos dos
episódios que se viveu foram
resultado de racismo. Ela conta
que, desde pequena, sua mãe a
alertava para a probabilidade de
ser vítima de discriminação ra-
cial e que, apesar disso, a toma-
da de consciência chegou há
pouco tempo. “Só fui ter cons-
ciência de muitas coisas que me
atravessaram agora, recente-
mente, em 2017, por aí, quando
fui fazer especialização em re-
lações étnico-raciais”, afirma.

“A gente sofre um apagamen-
to diário, de legitimação a partir
de um sistema extremamente
cruel, desumano”, complemen-
ta Lumumba Afroindígena.
(Agência Brasil)

Produção diversificada de hortaliças garante
renda ao produtor e nutrição ao consumidor
O mercado brasileiro de

hortaliças é altamente diversi-
ficado. Raízes, caules, folhas,
flores, frutos e sementes que
fazem parte do cardápio dos
consumidores paulistas são
cultivados em mais de 42 mil
Unidades de Produção Agrope-
cuária em todo o estado de São
Paulo e representam cerca de
20% da produção nacional. São
Paulo é também o principal
mercado consumidor e absor-
ve 22% do que é produzido. Os
principais produtos são a bata-
ta, tomate, melancia, alface,
cebola e cenoura.

De acordo com informa-
ções do Instituto de Economia
Agrícola (IEA), da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do
Estado, em 2019, foram produ-
zidos 19 milhões de engradados
com 9 dúzias de alface cada;
três milhões de caixas de 25 kg
de cenouras cada; 8,3 milhões
de sacas de 50 kg de batata de
inverno cada; e 81 mil tonela-
das de cebola de muda, entre al-
gumas das principais hortaliças
consumidas.

Como o ciclo das plantas é
geralmente curto, o olericultor
pode plantar diversas culturas
em uma mesma área, com a van-
tagem de produzir o ano todo,
tendo uma fonte de renda está-
vel, independentemente da es-
tação climática.

De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, o consumo de fru-
tas e hortaliças está crescendo
no país: a inclusão de cinco por-
ções do alimento por dia em,
pelo menos, cinco dias da se-
mana subiu de 20% em 2018
para 22,9% em 2019. Para aten-
der melhor o consumidor, a Se-
cretaria, por meio da Agência
Paulista de Tecnologia dos
Agronegócios (APTA), realiza
constantes pesquisas para me-
lhorar a qualidade da produção.

Uma delas é a alface com
quantidade de zinco até 16 ve-
zes maior nas folhas, resultado
de uma pesquisa desenvolvida
no Instituto Agronômico (IAC).
A biofortificação desse alimen-
to foi obtida a partir de aplica-
ções de doses crescentes de
sulfato de zinco no solo, até o
limite que não impacte a quali-
dade, a produtividade da planta
e o ambiente. Ao ingerir 50 gra-
mas ou seis a sete folhas dessa
alface biofortificada, a pessoa
suprirá cerca de 25% da reco-
mendação diária desse impor-
tante reforço do sistema imu-
nológico humano (leia mais
aqui).

Outra pesquisa da APTA ana-
lisa o uso de telas de sombrea-
mento para a produção de hor-
taliças folhosas no Verão. O es-
tudo está sendo realizado na ci-
dade de Presidente Prudente,
uma região quente do estado de
São Paulo, onde os pesquisado-
res analisam a produção de al-
face, agrião e cebolinha, três
das hortaliças mais consumidas
pelos brasileiros.

No agrião, por exemplo, as
telas de sombreamento aumen-
taram em cerca de 60% a mas-
sa fresca da planta, em relação
ao cultivo em pleno sol.  A alfa-
ce teve melhora na qualidade,
com folhas maiores e mais ma-
cias, características apreciadas
pelos consumidores.

“As plantas de alface culti-
vadas sob as telas de sombrea-
mento apresentaram folhas mai-
ores e mais macias. Esse resul-
tado é atribuído ao aumento da
área foliar para otimizar a cap-
tação da luz. As plantas cultiva-
das sob intensa radiação solar
[pleno sol] apresentaram folhas
mais espessas e menores, me-
canismo de proteção e redução
da transpiração”, diz a pesqui-
sadora Andréia Cristina Silva

Hirata. A cebolinha apresentou
efeitos não tão promissores e,
dependendo das condições cli-
máticas do verão, as telas de
sombreamento podem trazer re-
sultado negativo para a cultura.

O projeto da APTA envolve
também o manejo do ambiente
e do solo para o plantio de hor-
taliças no verão, época chuvosa
onde há grande perda de solo, o
que resulta em redução de pro-
dutividade e degradação do solo.

No manejo do ambiente fo-
ram estudadas diferentes telas
de sombreamento associadas
ao não revolvimento do solo.
No manejo do solo foi avaliado
o “Plantio direto de diferentes
variedades de alface e rúcula em
Brachiaria ruziziensis cultiva-
da nos canteiros antes do plan-
tio das hortaliças”. Os resulta-
dos do trabalho mostraram ele-
vada redução de plantas dani-
nhas com a palha da Brachiaria
ruziziensis no cultivo dessas
hortaliças.

Isso implica redução da mão
de obra para capina, sendo que o
produtor pode utilizar esse tem-
po para outras atividades da hor-
ta. As variedades estudadas mos-
traram-se adaptadas ao sistema.
Houve ainda benefícios do plan-
tio direto na qualidade física do
solo e redução da temperatura
do solo, o que para o cultivo no
verão é muito importante.

Ao longo dos cultivos hou-
ve aumento da produtividade no
plantio direto sobre B. ruzizi-
ensis  em relação ao plantio
convencional, além de conser-
vação dos canteiros, os quais
ficaram protegidos das chuvas
abundantes do período. O cul-
tivo na palha de braquiária pro-
tegeu as folhas do respingo de
chuva no solo. “Isso pode até
reduzir uma operação pós-co-
lheita, que é a de lavagem da al-
face para tirar a terra aderida nas

folhas que ocorre no plantio
convencional”, explica a pes-
quisadora.

Uma das hortaliças mais
consumidas em todo o país, a
alface é um alimento rico em
nutrientes. Técnicas da Secre-
taria explicam que a hortaliça é
a primeira folhosa introduzida
na alimentação e seu consumo
ajuda a reduzir até mesmo a an-
siedade. Segundo o diagnóstico
da Olericultura Paulista de
2019, 85% dos municípios pau-
listas cultivam alface, sendo a
região de Mogi das Cruzes res-
ponsável por, aproximadamen-
te, 60% da produção estadual,
seguida de Ibiúna, com 25%.

“Originária da Europa e da
Ásia, a alface pertence à famí-
lia Asterácea, como a alcacho-
fra, o almeirão e a escarola,
sendo conhecida desde 500
anos a.C. Apesar dos hábitos de
consumo e das diferenças cli-
máticas, a alface é uma hortali-
ça plantada e consumida em
todo o território brasileiro”,
afirma Sizele Rodrigues dos
Santos, nutricionista da Coor-
denadoria de Desenvolvimento
dos Agronegócios (Codeagro).

“A alface é uma hortaliça
muito comum e presente na
mesa do brasileiro; geralmen-
te, é a primeira folhosa crua a
ser introduzida na nossa ali-
mentação. Tem alto poder de
saciedade e oferece apenas
15kcal por 100 gramas, por
isso é tão comum nas dietas
de emagrecimento”, comple-
ta a nutricionista Beatriz Can-
tusio Pazinato, extensionista
da Divisão de Extensão Rural,
da Coordenadoria de Desen-
volvimento Rural Sustentável
(CDRS), responsável pelos
cursos e treinamentos ofere-
cidos pela Secretaria de Agri-
cultura em várias localidades
do estado de São Paulo.

CESAR
 NETO

  www.cesarneto.com

cesar@cesarneto.com 

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

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

+
C Â M A R A  (SP)
Vereador Camilo Cristófaro deu ao ex-governador (SP) e can-

didato à prefeitura paulistana o título de Cidadão Paulistano. Ao
final do evento, comentou: “o Marcio (PSB) vai vencer pesqui-
sas manipuladas, candidatos apadrinhados e se tornar o 2º maior
prefeito de São Paulo. O 1º foi o Jânio”

+
P R E F E I T U R A (SP)
Russomanno (REPUBLICANOS ex-PRB e apoiado pelo Bol-

sonaro) começa a reagir ao que chama de manipulação das mar-
gens de erro (3 pontos percentuais pra mais ou menos) usadas
em algumas pesquisas. Ele crê que chegará - pela 1ª vez - ao 2º
turno, contra o prefeito Bruno Covas (PSDB)

+
A S S E M B L E I A  (SP)
Cumprindo a promessa de que publicaríamos os suplentes

candidatos à prefeituras pelo Estado : Beth Sahão (PT) em Catan-
duva; Chico Sardelli (PV) em Americana; Raul Marcelo (PSOL)
em Sorocaba e Rita Passos (MDB) em Itu. As eleições munici-
pais são mais difíceis que pra deputados estaduais

+
G O V E R N O  (SP)
Em 2018 esta coluna publicava todo dia que João Doria

(PSDB ainda não dominado ) não seria o candidato do PSDB (hoje
dominado por ele) à Presidência, mas sim a governador de São
Paulo. E olha que o Bolsonaro só sonhava ser Presidente. Agora,
só DEUS pra tirá-lo de 2022

+
C O N G R E S S O  (BR)
O deputado federal Baleia Rossi, hoje afilhado - como foi

seu pai - do ex-Presidente Temer (ainda sócio preferencial do
MDB) tá na fila das articulações das possíveis candidaturas pra
presidência da Mesa Diretora da Câmara Federal, com eleição
marcada pra 1º fevereiro 2021. Virou ‘Orca’

+
P R E S I D Ê N C I A  (BR)
No meio militar - e entre algumas personalidades políticas

como é agora o Bolsonaro - saber obedecer e mandar. Por isso,
não vai parar de monopolizar sobre vacinas e candidatura presi-
dencial desde já, por possível reeleição contra o governador (SP)
Doria (pelo PSDB ‘liberal de centro’)

+
P A R T I D O S
PT - de nada adiantam os festejos e saudações que os coman-

dados passaram dando ao Lula - ontem - por ele ter completado
75 anos de idade. A real é que ele - mais que ninguém - sabe que
traiu a confiança de vários companheiros e o compromisso de
luta pra criar e manter um partido que não ...

+
P O L Í T I C O S
... fosse mais um, ao tentar construir “um outro Brasil possí-

vel”. Além de não dividir com ninguém seu poder de mando na
legenda, Lula perdeu o que há de mais importante nas nossas vi-
das : o patrimônio que DEUS nos concede, desde que peçamos
perdão por nossos crimes, em nome de Jesus ...

+
B R A S I L E I R O S
NOVO - Mais importante que Sabará fora da disputa à prefei-

tura paulistana, é a candidata Cris Monteiro poder ser eleita pra
Câmara de vereadores. Da pobreza, com problemas de saúde, ela
tornou-se alta executiva no mercado financeiro. Em 2018 teve
cerca de 23 mil votos pra Assembleia paulista
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Lembre sempre de lavar as mãos

Ministro alemão espera que
país tenha 20 mil casos

diários de covid-19
O número de novas infecções pela covid-19 na Alemanha pro-

vavelmente atingirá 20 mil por dia no fim desta semana, disse  na
terça-feira (27), em Berlim, o ministro da Economia do país,
Peter Altmaier.

“Estamos lidando com um crescimento exponencial”, disse
Altmaier em uma conferência econômica franco-alemã por ví-
deo em Berlim. “Na Alemanha, o número de novas infecções
está crescendo entre 70% a 75% comparado com a semana ante-
rior”, afirmou.

A previsão mostra que a Alemanha vive uma alta mais rápida
nos casos de coronavírus do que a anteriormente esperada. Ao
fim de setembro, a chanceler Angela Merkel disse que poderia
haver 19.200 casos diários até o Natal.  Nesta terça-feira, o nú-
mero de novos casos confirmados de coronavírus foi de 11.409.

Merkel e líderes dos 16 estados do país se reunirão nesta
quarta-feira (28) para decidir sobre novas medidas de restrição
para desacelerar a segunda onda da pandemia. (Agencia Brasil)

Nova juíza da Suprema
Corte dos EUA terá batismo

de fogo em estreia
Recém-aprovada para a Suprema Corte dos Estados Unidos,

a juíza conservadora Amy Coney Barrett enfrenta uma avalanche
de casos politicamente delicados em seus primeiros dias no car-
go, já que o tribunal analisará disputas eleitorais e se prepara
para ouvir uma contestação da lei de saúde Obamacare.

Na segunda-feira (26), o Senado sob controle republicano
efetivou a confirmação, ignorando as objeções dos democratas
a uma indicação tão próxima da eleição presidencial de 3 de no-
vembro. O presidente Donald Trump, que indicou Barrett, disse
acreditar que a corte acabará decidindo o resultado da disputa
entre ele e o democrata Joe Biden.

Barrett, de 48 anos, que foi empossada oficialmente pelo juiz-
chefe da Suprema Corte, John Roberts, na terça-feira (27), se
une ao tribunal com duas questões eleitorais dos estados cruci-
ais da Carolina do Norte e da Pensilvânia à espera de seu parecer.

A expectativa é que o tribunal se pronuncie sobre ambas an-
tes do dia da eleição. Barrett integra a nova maioria conservado-
ra de 6 votos a 3 da corte, e nenhum juiz da entidade havia sido
confirmado tão perto de uma eleição presidencial.

Exatamente uma semana após a eleição, a Suprema Corte jul-
ga um caso no qual republicanos, incluindo Trump, pedem que o
tribunal anule a Lei de Cuidados Acessíveis de 2010, conhecida
como Obamacare.

Em uma cerimônia realizada na Casa Branca na segunda-feira
(26), Barrett prometeu independência da política.

“Esta separação da função de preferências políticas é o que
torna o Judiciário distinto”, disse. (Agencia Brasil)

O encurtamento do prazo da
Dívida Pública Federal (DPF)
não causa preocupação ao Te-
souro Nacional, disse  na terça-
feira (27) o coordenador-geral
de Operações da Dívida Públi-
ca, Luis Felipe Vital. Segundo
ele, apesar de a pandemia do
novo coronavírus ter feito o go-
verno emitir mais títulos públi-
cos de prazo curto, a alta con-
centração de vencimentos de
papéis em 2021 estava prevista
desde 2015.

Em setembro, o percentual
de vencimentos da DPF nos
próximos 12 meses atingiu
26,03%, no maior nível desde
setembro de 2014. Em agos-
to, a proporção estava em
21,65%. O volume de papéis
que vencem em 12 meses é um
dos indicadores usados para
avaliar a qualidade da dívida
pública de um país. Quanto
menor a proporção, maior a
confiança dos investidores.

De acordo com Vital, a con-
centração de vencimentos no
próximo ano decorrerá do lan-
çamento de títulos corrigidos
pela taxa Selic (juros básicos da

economia) em 2015 com prazo
de seis anos, que acaba em 2021.

“Quase todo esse movimen-
to já estava no nosso radar por-
que o Tesouro, quando faz suas
projeções, sempre já considera
o que ele já tem de maturação
contratada na janela de 12 me-
ses à frente. E essa torre de se-
tembro de 2021 já está aí desde
2015  é uma torre de LFTs [Le-
tras Financeiras do Tesouro] que
foram emitidas com seis anos”,
afirmou.

Por meio da dívida pública,
o governo pega dinheiro empres-
tado dos investidores para hon-
rar os compromissos. Em troca,
compromete-se a devolver o di-
nheiro no vencimento dos pa-
péis, acrescido de alguma cor-
reção, que pode seguir a Selic, a
inflação, o câmbio ou ser prefi-
xada (definida com antecedência
no momento da emissão).

Pandemia
Por causa da pandemia de

covid-19, o Tesouro fez em se-
tembro a segunda maior emissão
líquida de títulos da história,
num total de R$ 80,55 bilhões.

O montante só perde para julho
de 2020. O aumento de emis-
sões é necessário para o gover-
no cobrir os gastos com o en-
frentamento da doença, como o
pagamento do auxílio emergen-
cial e as ajudas aos estados e
municípios.

Para conseguir que o merca-
do aceite todo esse volume de
papéis, o governo tem encurta-
do o prazo das emissões. No iní-
cio de outubro, o Tesouro lan-
çou títulos de prazo mais curto
para atender a demanda. Somen-
te as emissões de títulos de seis
meses somaram cerca de R$ 58
bilhões.

Apesar dessas emissões, Vi-
tal classificou de “efeito pontu-
al” o impacto das emissões de
curto prazo sobre os vencimen-
tos em 12 meses da DPF. “A gen-
te não tem uma preocupação em
relação ao percentual vincendo
em 12 meses, está exatamente
de acordo com o que o Tesouro
já vinha antecipando dentro da
nossa estratégia”, declarou.

Condições de mercado
Em setembro, as condições

de mercado para as emissões fi-
caram mais instáveis, com in-
vestidores fugindo dos títulos
vinculados à Selic e migrando
para papéis prefixados. O mês
passado também foi marcado
por investidores demandando
juros maiores para os papéis de
longo prazo, por causa das dis-
cussões em torno do Progra-
ma Renda Cidadã.

Os juros representam outra
medida de confiança dos inves-
tidores. Quanto menores as ta-
xas, maior a confiança do mer-
cado de que o governo consegui-
rá pagar o acertado no momento
da venda dos títulos.

Em outubro, informou o Te-
souro em nota, as condições de
mercado estão mais otimistas,
por causa da expectativa de
novos estímulos econômicos
nos Estados Unidos. O comu-
nicado, no entanto, informou
que a melhora ainda não che-
gou ao mercado de juros futu-
ros “em decorrência das pres-
sões inflacionárias e das in-
certezas relacionadas ao di-
recionamento da política fis-
cal”. (Agencia Brasil)

Procura das empresas por crédito
tem queda de 3,3% em setembro

A procura das empresas por
crédito registrou queda de 3,3%
em setembro, em comparação
com o mesmo mês de 2019. É o
terceiro mês consecutivo de
queda no Indicador de Demanda
das Empresas por Crédito da
Serasa Experian, divulgado  na
terça-feira (27).

A procura das micro e peque-
nas empresas por crédito foi a

que mais caiu, com declínio
3,4%. Em seguida aparecem as
médias (3,3%) e grandes (1,2%).

As empresas da Região Su-
deste lideraram a retração, com
queda de 7,3%, seguidas pelas do
Sul, que apresentou declínio de
1,2%. Já o Centro-Oeste (1%),
Norte (5,2%) e Nordeste (1,4%)
apresentaram números positivos
na demanda por crédito.

O setor da indústria foi o que
teve maior queda no interesse
por crédito em setembro, de
5,6%, seguido por serviços, de
3,8%, e comércio, 2,6%.

“A sensação de incerteza so-
bre as reformas administrativas
e tributárias costuma deixar os
donos de negócios mais cautelo-
sos. O que muitas das vezes pode
levar ao adiamento da busca por

crédito”, disse o economista da
Serasa Experian Luiz Rabi.

Já na comparação mensal, de
setembro ante agosto houve va-
riação positiva na busca por
crédito, com crescimento de
2,5%. Os segmentos do comér-
cio e serviços registraram alta
de 2,5% cada, enquanto a in-
dústria teve aumento de 1,6%.
(Agencia Brasil)

Dívida Pública Federal
sobe 2,59% em setembro

A necessidade de recursos
em caixa para cobrir os gastos
extras com a pandemia de covid-
19 continuou a pressionar a dí-
vida pública em setembro, com
o Tesouro Nacional emitindo tí-
tulos acima da média histórica.
A Dívida Pública Federal (DPF)
subiu, em termos nominais,
2,59%, passando de R$ 4,412
trilhões para R$ 4,527 trilhões.

A Dívida Pública Mobiliária
Federal interna (DPMFi), que é
a parte da dívida pública em títu-
los no mercado interno, subiu
1,35% em setembro, passando
de R$ 4,118 trilhões para R$
4,174 trilhões.

A alta deve-se, segundo o
Tesouro, à emissão líquida de R$
80,55 bilhões na DPMFi. Além
disso, houve a apropriação po-
sitiva de juros (quando os juros
da dívida são incorporados ao
total mês a mês), no valor de R$
26,2 bilhões.

A emissão líquida de títulos
da Dívida Pública Mobiliária In-
terna deu-se pela diferença en-
tre o total de novos títulos emi-
tidos pelo Tesouro Nacional –
R$ 155,27 bilhões – em relação
ao volume de títulos resgatados
(embolsado pelos investidores),
que somou R$ 74,57 bilhões. De
acordo com o Tesouro Nacional,

tanto as emissões totais como as
emissões líquidas registraram o
segundo maior volume da histó-
ria em setembro, só perdendo
para julho de 2020.

Mercado externo
A alta de 3,09% do dólar no

mês passado fez o estoque da
Dívida Pública Federal Externa
(DPFe), em circulação no mer-
cado internacional, subir 3,21%,
de R$ 238,25 bilhões em agos-
to para R$ 245,89 bilhões em
setembro.

Este ano,  a Dívida Pública
Federal (DPF) deverá ficar entre
R$ 4,6 trilhões e R$ 4,9 trilhões,
segundo a versão revisada do Pla-
no Anual de Financiamento (PAF)
da dívida pública para 2020,
apresentada em agosto.

Detentores
As instituições financeiras

foram as principais detentoras da
Dívida Pública Federal interna,
com 27,4% de participação no
estoque. Os fundos de investi-
mento, com 26,4%, e os fundos
de pensão, com 23,4%, apare-
cem em seguida na lista de de-
tentores da dívida.

A participação dos não resi-
dentes (estrangeiros) continua
em 9,4%. Em julho, o indicador

chegou a cair para 9%, o nível
mais baixo desde meados de
2009. Nos últimos meses, os
investidores internacionais ti-
nham se desfeito de títulos da
dívida interna brasileira, por cau-
sa da pandemia de covid-19 e da
crise econômica global. Os de-
mais grupos somam 13% de par-
ticipação, segundo os dados apu-
rados no mês.

Composição
Quanto à composição da

DPF de acordo com os tipos de
títulos, a fatia dos papéis cor-
rigidos pela taxa Selic (juros
básicos da economia) caiu, de
39,17% para 36,77% do total
da dívida. Em seguida, vieram
os papéis prefixados, cuja par-
ticipação aumentou de 30,14%
para 32,66%, devido principal-
mente à elevada emissão líqui-
da no mês.

Em setembro, o Tesouro
emitiu R$ 135,65 bilhões de
papéis prefixados a mais do que
resgatou. No mesmo mês, o go-
verno resgatou R$ 66,49 bilhões
em títulos corrigidos pela Selic.
Segundo o Tesouro, a alta da in-
flação dos alimentos explica em
parte a migração de títulos cor-
rigidos pela Selic para os papéis
prefixados.

Com os juros básicos em 2%
ao ano, no menor nível da histó-
ria, o Brasil corre risco de en-
cerrar o ano com juros reais (di-
ferença entre juro e inflação)
negativos caso a inflação feche
2020 em torno de 3%. Dessa
forma, quem aplica em títulos
atrelados à Selic corre o risco
de perder dinheiro pela primei-
ra vez na história.

A participação dos papéis
corrigidos pela inflação caiu le-
vemente de 24,97% para 24,9%,
mesmo o Tesouro tendo emiti-
do R$ 11,43 bilhões a mais do
que resgatou no mês. Os títulos
do grupo cambial, que sofrem
variação com base na taxa de
câmbio, tiveram sua participa-
ção aumentada de 5,72% para
5,76% do montante total da DPF,
principalmente por causa da alta
do dólar no mês passado.

Por meio da dívida pública,
o governo pega dinheiro empres-
tado dos investidores para hon-
rar compromissos. Em troca,
compromete-se a devolver o di-
nheiro com alguma correção. A
variação do endividamento do
Tesouro pode ocorrer por meio
da oferta de títulos públicos em
leilões pela internet (Tesouro
Direto) ou pela emissão direta.
(Agencia Brasil)

O Índice de Confiança da
Construção, da Fundação Getu-
lio Vargas (FGV), teve alta 3,7
pontos na passagem de setem-
bro para outubro deste ano.
Com isso, a confiança do em-
presário da construção brasi-
leira atingiu 95,2 pontos, em
uma escala de zero a 200 pon-
tos, o maior valor desde mar-
ço de 2014 (96,3 pontos).

O Índice de Situação Atual,
que mede a percepção sobre o
presente, cresceu 5,1 pontos e
chegou a 91,5 pontos, o maior
valor desde setembro de 2014
(92,3 pontos). O indicador de
carteira de contratos foi o que
mais contribuiu para o resultado.

O Índice de Expectativas, que
mede a confiança no futuro, su-
biu 2,3 pontos e atingiu para 99,1
pontos, valor muito próximo ao

Confiança da
construção cresce

 3,7 pontos em
outubro, diz FGV

de fevereiro, período pré-pande-
mia (99 pontos). Os indicadores
de demanda prevista e tendência
dos negócios tiveram avanços
semelhantes.

“O ambiente de negócios
para as empresas do setor é mais
favorável que o registrado antes
do início do isolamento social
determinado pela pandemia. En-
quanto o mercado imobiliário
está sendo impulsionado pelas
taxas de juros em níveis histo-
ricamente baixos, a infraestru-
tura se beneficia dos investi-
mentos das prefeituras e das re-
centes mudanças regulatórias”,
disse a pesquisadora da FGV Ana
Maria Castelo.

O Nível de Utilização da Ca-
pacidade aumentou 2,4 pontos
percentuais, para 74,5%. (Agen-
cia Brasil)

O Índice Nacional de Cus-
to da Construção-M (INCC-
M), da Fundação Getulio Var-
gas (FGV), que registra a va-
riação de preços da constru-
ção civil nacional, registrou
taxa de inflação de 1,69% em
outubro deste ano. A taxa é
superior a 1,15% observado
em setembro.

Com o resultado de outubro,
o INCC-M acumula taxas de in-

Construção civil
apresenta inflação de
1,69% em outubro,

diz FGV
flação de 6,34% no ano e de
6,64% em 12 meses.

Em outubro, os materiais e
equipamentos tiveram inflação
de 4,12% (acima dos 2,97% de
setembro). Os serviços registra-
ram alta de preços de 0,33%
(acima do 0,13% de setembro).
Já a mão de obra teve variação
de preços de 0,19% (acima do
0,06% do mês anterior). (Agen-
cia Brasil)

Programa para ampliar produtividade
das empresas é retomado

Lançado em fevereiro e in-
terrompido pela pandemia de
covid-19, o Programa Brasil
Mais, que pretende aumentar a
produtividade das empresas, foi
retomado em outubro, informou
na terça-feira (27) a Secretaria
Especial de Produtividade, Em-
prego e Competitividade do Mi-
nistério da Economia. O progra-
ma pretende atender 120 mil
companhias até 2022.

O Brasil Mais oferece con-
sultoria, apoio técnico e capaci-
tação em dois eixos: melhoria de
gestão e adoção de tecnologias
digitais. O primeiro eixo está
disponível para micro e peque-
nas empresas. O segundo está
disponível para indústrias.

Os cursos são oferecidos em
parceria com o Serviço Brasilei-
ro de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (Sebrae), o Servi-
ço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai) e a Agência
Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDI). O cadastro no
programa pode ser feito no site
www.gov.br/brasilmais. Ao ins-
crever-se, a empresa escolhe em
qual dos eixos quer se inscrever,
responde a um questionário de
autodiagnóstico e é encaminha-
da para o atendimento, com as-
sistência do Sebrae ou do Senai.

Na plataforma, gerida pela
ABDI, as empresas interessadas
terão acesso a serviços e aten-
dimentos assistidos, ferramen-

tas de autodiagnóstico e conteú-
dos exclusivos que ajudam na
melhoria da gestão e da produti-
vidade do negócio. Todas as
ações serão oferecidas de for-
ma gratuita.

O Sebrae oferecerá orienta-
ção técnica para inovação em
temas gerenciais prioritários
para cada empresa, com o em-
prego de 1 mil agentes locais de
inovação. O Senai ofertará ser-
viços de melhoria da produtivi-
dade industrial, com a aplicação
de conceitos de manufatura en-
xuta e de digitalização da produ-
ção. Ao todo, mais de 1,3 mil
especialistas em todos os depar-
tamentos regionais do Senai in-
tegrarão o programa.

Segundo o Ministério da
Economia, as técnicas ensinadas
pelo Senai permitem ganho mé-
dio de 20% de produtividade do
trabalho, nas linhas de fabrica-
ção que receberem o serviço.
No caso dos cursos do Sebrae,
a empresa poderá optar por
consultorias especializadas
adicionais.

O Brasil Mais oferecerá
também, de forma aberta e gra-
tuita, conteúdos digitais, como
manuais de melhores práticas
produtivas e gerenciais, e-
books, podcasts, links para
cursos de capacitação e ferra-
mentas de autodiagnóstico para
avaliação de práticas das em-
presas. (Agencia Brasil)



EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS.PROCESSO Nº 1013361-79.2019.8.26.0009 O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da 
Família e Sucessões, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr. FERNANDO HENRIQUE AZEVEDO, na 
forma da Lei, etc.FAZ SABER a Tarcízo Avelino de Souza, brasileiro, demais dados não consta, que lhe foi proposta uma ação 
de Inventário por parte de pelo autor, referente aos bens deixados pelo falecimento de V.N.S., falecido em 29/10/2019. E como 
encontrando-se o herdeiro acima qualificado encontra-se lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para que querendo, no prazo de ( 10 ) dez dias, que fluirá a partir do decurso do prazo do presente edital, apresentar 
impugnação ou habilitar-se nos presentes autos, por meio de advogado devidamente constituído, sob pena de presumirem-se 
aceitos como verdadeiros os fatos descritos nas declarações e partilha. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da 
lei, sendo este Fórum localizado na Avenida Sapopemba, 3740 - CEP 03345-000, Fone: (011) 2154-0742, São Paulo-SP. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de agosto de 2020.                                                              [27,28] 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013803-43.2011.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro Regional da Vila Prudente/SP, Dr(a) Márcia de Souza Donini Dias Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(os) 
corréus João Vieira Sandes, CPF nº 372.504.188-15, Maria Aparecida Vezetin Sandes,CPF nº 063.521.698-13 e Raissa Vieira 
Sandes, que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum Adj. Compulsória por parte de Francisco Vieira Bueno, objetivando 
seja julgado procedente adjudicação definitiva do imóvel, um terreno situado Rua Paulo Pontes, 29 Jd. Amaro/SP, área total 
156,00m², matricula nº 65.121, 6º CRI da Capital/SP, contribuinte nº 155.136.0015-2. Encontrando-se os réus 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, 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. (art. 257, IVCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1113326-48.2019.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Valdir da Silva Queiroz
Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Wagner Bruno da Silva, RG 10.605.720, CPF 176.123.358-08, que
lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo
– Supero Ltda., objetivando a cobrança de R$ 48.753,77 (setembro/2018), oriunda do inadimplemento dos
serviços educacionais prestados no ano letivo de 2015. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios
de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo
judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 20 de outubro de 2020.  27 e 28.10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 (UM) MÊS.
PROCESSO Nº 1006181-09.2019.8.26.0010. O MM.
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X
- Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr. Carlos Antonio
da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
CUSTODIO MANUEL CAMPOS TRINDADE
CABRITA, CPF 703.452.141-70, que lhe foi proposta
uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado
de Educação e Cultura Ltda. S/C SINEC, alegando,
em síntese, ser credor da importância de R$ 14.511,10
(outubro/2018), decorrente do inadimplemento dos
serviços educacionais prestados no ano letivo de 2015.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL (NCPC,
artigo 257, inciso III), para os atos e termos da ação
proposta e pa- ra que, no prazo de 15 (quinze) dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
efetue o pagamento da quantia pleiteada e dos
honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do
valor atribuído à causa (artigo 701 do NCPC), caso
em que ficará isento do pagamento de custas
processuais (artigo 701, § 1º, do NCPC) ou,
querendo, neste mesmo prazo, apresentar embargos
monitórios (artigo 702 do NCPC), sob pena de
constituição de pleno direito do título executivo judicial
(artigo 701, § 2º, do NCPC), ficando ressaltado que
a audiência de tentativa de conciliação poderá ser
realizada oportunamente se houver interesse concreto
das partes (NCPC, artigo 139, inciso VI e Enunciado
nº 35 da ENFAM). Em caso de revelia, será nomeado
Curador Especial (NCPC, artigo 257, inciso IV). Será
o presente edital, por extrato, afixa- do e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 24 de setembro de 2020.

27 e 28.10

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

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARIA VICENTINA ALVES 
PASSERINE, REQUERIDO POR PAULO ACCACIO ALVES PASSERINE - PROCESSO Nº 1000701-22.2020.8.26.0008. O MM. 
Juiz de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.  
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 27 de agosto de 2020, 
foi decretada a INTERDIÇÃO de MARIA VICENTINA ALVES PASSERINE, CPF 084.545.978-32, declarando-a relativamente 
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial, na forma dos artigos 4º, inciso III, e 
1.767, inciso I, ambos do Código Civil, e nomeado como CURADOR, em caráter DEFINITIVO, o Sr. Paulo Accacio Alves Passerine. 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE DIRCE PRESGRAVE LEITE SOARES, 
REQUERIDO POR MARIA FERNANDA PRESGRAVE LEITE SOARES E OUTRO PROCESSO Nº 1012835-33.2019.8.26.0100.  
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Eliane da Camara 
Leite Ferreira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 11/03/2020, foi decretada a INTERDIÇÃO de DIRCE PRESGRAVE LEITE SOARES, CPF 951.337.558- 72, declarando-o(a) 
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO,  
o(a) Sr(a). Maria Fernanda Presgrave Leite Soares. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias,  

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE Maria Helena da Silva Galvão 
E Sena, REQUERIDO POR Maria Leticia da Silva Galvão e Sena - PROCESSO Nº 1128056-98.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 7ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Erica Regina Colmenero Coimbra, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 
16/04/2020, foi decretada a INTERDIÇÃO de MARIA HELENA DA SILVA GALVÃO E SENA, CPF 798.242.268-34, declarando-o(a) 
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) 
Sr(a). Luiz Felipe da Silva Galvão e Sena, CPF 010.121.828-19. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez 
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Companhia Brasileira de Alumínio
CNPJ/MF nº 61.409.892/0001-73 - NIRE 35.300.012.763

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 19 de Agosto de 2020
1. Data, Horário e Local: Dia 19 de agosto de 2020, às 15:00 horas, na sede social, localizada na 
Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n° 105, 14º andar, conjunto 141, parte, Cidade Monções, 
Capital de São Paulo, CEP: 04571-900. 2. Convocação: Dispensada em virtude da presença da 
totalidade dos acionistas, de acordo com os termos do parágrafo 4o do Artigo 124 da Lei n° 6.404/76, 
conforme alterada (“Lei das S.A.”). 3. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, 
conforme assinaturas lançadas no livro “Presença de Acionistas”. 4. Mesa Dirigente: João Henrique 
Batista de Souza Schmidt, Presidente e Glaisy Peres Domingues, Secretária. 5. Ordem do Dia: 
Composta a mesa, o Presidente declarou iniciados os trabalhos, para deliberação sobre: (i) A atuação 
da Companhia como Interveniente Anuente no Instrumento Particular de Promessa Irrevogável e 
Irretratável de Compra e Venda de Imóveis N° CW234094, que tem por objeto a compra por parte da 
“Compromissária Compradora”, Reservas Votorantim Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
23.613.510/0001-30, da “Compromitente Vendedora”. Monsa - Agropecuária e Urbanização Ltda., 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 45.028.453/0001-64 (em conjunto, “Partes”), dos “Imóveis” localizados 
no município de Tapiraí, Estado de São Paulo, indicadas no “Anexo I” denominados como: (i) “Fazenda 
Primavera”: Matrícula 23.908 do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Piedade/
SP, com área de 108,1813 hectares; (ii) “Terras de São José”: (a) Matrícula 23.880 do Oficial de 
Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Piedade, denominado como “Gleba 18A”, com área 
titulada de 641,8899 hectares; (b) Matrícula 23.881 do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da 
Comarca de Piedade, denominado como “Gleba 18B”, com área titulada de 21,5089 hectares; (c) 
Matrícula 23.882 do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Piedade, denominado 
como “Gleba 18C”, com área titulada de 0,4589 hectares; (d) Matrícula 23.904 do Oficial de Registro 
de Imóveis e Anexos da Comarca de Piedade, denominado como “Gleba 21 A”, com área titulada de 
226,3818 hectares; (e) Matrícula 23.905 do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de 
Piedade, denominado como “Gleba 21B”, com área titulada de 226,1813 hectares; (f) Matrícula 23.906 
do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Piedade, denominado como “Gleba 21C”, 
com área titulada de 40,9089 hectares; (g) Matrícula 23.907 do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos 
da Comarca de Piedade, denominado como “Gleba 21D”, com área titulada de 55,3408 hectares; (h) 
Matrícula 23.877 do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Piedade, denominado 
como “Gleba 22A”, com área titulada de 612,4075 hectares; (i) Matrícula 23.878 do Oficial de Registro 
de Imóveis e Anexos da Comarca de Piedade, denominado como “Gleba 22B”, com área titulada de 
43,6956 hectares; (j) Matrícula 23.883 do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de 
Piedade, denominado como “Gleba 23”, com área titulada de 661,4777 hectares; (k) Matrícula 23.879 
do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Piedade, denominado como “Gleba 24”, 
com área titulada de 626,3114 hectares; e (I) Matrícula 23.423 do Oficial de Registro de Imóveis e 
Anexos da Comarca de Piedade, denominado como “Gleba 26”, com área titulada de 656,6493 hectares; 
(iii) “Gleba 9”: posse de uma área de aproximadamente 68,2442 hectares, transcrita no Cartório de 
Registro de Imóveis de Piedade sob o números 935, 8.478 e 11.364 do Oficial de Registro de Imóveis 
e Anexos da Comarca de Piedade, sem cadastros imobiliários, todos identificados nos mapas e 
memoriais descritivos no Anexo 1 do Contrato (“Contrato”). (ii) Autorizar, caso haja certificação de 
georreferenciamento sobreposta à área da Compromitente Vendedora, a eliminação desta sobreposição, 
para possibilitar a certificação da área adquirida. (iii) Autorizar a extinção, com relação às ações 
judiciais, com julgamento de mérito por transação, de todas as ações atualmente em curso envolvendo 
os Imóveis acima identificados. Especificamente, quanto às ações em curso e com base no Contrato, 
autorizar: (i) Ação Declaratória de Nulidade nº 1035470-13.2016.8.26.0100: petição conjunta requerendo 
a homologação do acordo e extinção do processo; (ii) Ação de Reintegração de Posse nº 1000462-
13.2016.8.26.0443 e Embargos de Terceiro nº 1002349-32.2016.8.26.0443: apresentar, em ambos 
processos, petição conjunta com a Compromitente Vendedora, requerendo-se a homologação do 
acordo e extinção dos processos; (iii) Desapropriação por Utilidade Pública nº 1001970-91.2016.8.26.0443: 
requerer, conjuntamente com a Compromitente Vendedora, sua saída e substituição pela Compromissária 
Compradora, que irá substituí-la no polo passivo e perceberá quaisquer valores relacionados à 
desapropriação; caso a substituição processual não seja acolhida pelo juízo, continuidade da 
Compromitente Vendedora na ação mencionada, atuando no interesse da Compromissária Compradora; 
(iv) Desapropriação por Utilidade Pública nº 0005834-96.2012.8.26.0443: requerer, conjuntamente 
com a Compromitente Vendedora, sua saída e substituição pela Compromissária Compradora, que 
irá substituí-la no polo passivo e perceberá quaisquer valores relacionados à desapropriação; caso a 
substituição processual não seja acolhida pelo juízo, continuidade da Compromitente Vendedora na 
ação mencionada, atuando no interesse da Compromissária Compradora; (v) Usucapião nº 0002958-
18.2005.8.26.0443: requerer, conjuntamente com a Compromitente Vendedora, sua saída e substituição 
pela Compromissária Compradora, que irá substituí-la no polo passivo; caso a substituição processual 
não seja acolhida pelo juízo, continuidade da Compromitente Vendedora na ação mencionada, atuando 
no interesse da Compromissária Compradora. (iv) Autorizar que a Diretoria da Companhia, na forma 
de seu Estatuto Social, assine toda e qualquer documentação necessária, incluindo, mas não se 
limitando ao Contrato, para efetivação de todas as deliberações aprovadas acima, na devida ocasião. 
6. Deliberações: Submetido o assunto constante na ordem do dia à discussão e, logo depois a votação, 
os acionistas presentes, por unanimidade, deliberaram e aprovaram: (v) A participação da Companhia 
como Interveniente Anuente no Instrumento Particular de Promessa Irrevogável e Irretratável de 
Compra e Venda de Imóveis, que tem por objeto a compra por parte da “Compromissária Compradora”. 
Reservas Votorantim Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.613.510/0001-30, da “Compromitente 
Vendedora”. Monsa - Agropecuária e Urbanização Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 45.028.453/0001-64 (em conjunto, “Partes”), dos “Imóveis” localizados no município de Tapiraí, 
Estado de São Paulo denominados como: (i) “Fazenda Primavera”: Matrícula 23.908 do Oficial de 
Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Piedade/SP, com área de 108,1813 hectares; (ii) “Terras 
de São José”: (a) Matrícula 23.880 do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de 
Piedade, denominado como “Gleba 18A”, com área titulada de 641,8899 hectares; (b) Matrícula 23.881 
do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Piedade, denominado como “Gleba 18B”, 
com área titulada de 21,5089 hectares; (c) Matrícula 23.882 do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos 
da Comarca de Piedade, denominado como “Gleba 18C”, com área titulada de 0,4589 hectares; (d) 
Matrícula 23.904 do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Piedade, denominado 
como “Gleba 21A“, com área titulada de 226,3818 hectares; (e) Matrícula 23.905 do Oficial de Registro 
de Imóveis e Anexos da Comarca de Piedade, denominado como “Gleba 21B”, com área titulada de 
226,1813 hectares; (f) Matrícula 23.906 do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de 
Piedade, denominado como “Gleba 21C”, com área titulada de 40,9089 hectares; (g) Matrícula 23.907 
do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Piedade, denominado como “Gleba 21D”, 
com área titulada de 55,3408 hectares; (h) Matrícula 23.877 do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos 
da Comarca de Piedade, denominado como “Gleba 22A”, com área titulada de 612,4075 hectares; (i) 
Matrícula 23.878 do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Piedade, denominado 
como “Gleba 22B”, com área titulada de 43,6956 hectares; (j) Matrícula 23.883 do Oficial de Registro 
de Imóveis e Anexos da Comarca de Piedade, denominado como “Gleba 23”, com área titulada de 
661,4777 hectares; (k) Matrícula 23.879 do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de 
Piedade, denominado como “Gleba 24”, com área titulada de 626,3114 hectares; e (I) Matrícula 23.423 
do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Piedade, denominado como “Gleba 26”, 
com área titulada de 656,6493 hectares; (iii) “Gleba 9”: posse de uma área de aproximadamente 
68,2442 hectares, transcrita no Cartório de Registro de Imóveis de Piedade sob os números 935, 
8.478 e 11.364 do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Piedade, sem cadastros 
imobiliários, todos identificados nos mapas e memoriais descritivos no Anexo 1 do Contrato (“Contrato”). 
(vi) Autorização, caso haja certificação de georreferenciamento sobreposta à área da Compromitente 
Vendedora, de eliminação desta sobreposição, para possibilitar a certificação da área adquirida. (vii) 
Autorizam a extinção, com relação às ações judiciais, com julgamento de mérito por transação, de 
todas as ações atualmente em curso envolvendo as Partes, a Companhia e demais empresas da 
Votorantim S/A, com relação aos Imóveis objetos do presente contrato. Especificamente, quanto às 
ações em curso e com base no Contrato, autorizar: (i) Ação Declaratória de Nulidade nº 1035470-
13.2016.8.26.0100: petição conjunta requerendo a homologação do acordo e extinção do processo; 
(ii) Ação de Reintegração de Posse nº 1000462-13.2016.8.26.0443 e Embargos de Terceiro nº 1002349-
32.2016.8.26.0443: apresentar, em ambos processos, petição conjunta com a Compromitente Vendedora, 
requerendo-se a homologação do acordo e extinção dos processos; (iii) Desapropriação por Utilidade 
Pública nº 1001970-91.2016.8.26.0443: requerer, conjuntamente com a Compromitente Vendedora, 
sua saída e substituição pela Compromissária Compradora, que irá substituí-la no polo passivo e 
perceberá quaisquer valores relacionados à desapropriação; caso a substituição processual não seja 
acolhida pelo juízo, continuidade da Compromitente Vendedora na ação mencionada, atuando no 
interesse da Compromissária Compradora; (iv) Desapropriação por Utilidade Pública nº 0005834-
96.2012.8.26.0443: requerer, conjuntamente com a Compromitente Vendedora, sua saída e substituição 
pela Compromissária Compradora, que irá substituí-la no polo passivo e perceberá quaisquer valores 
relacionados à desapropriação; caso a substituição processual não seja acolhida pelo juízo, continuidade 
da Compromitente Vendedora na ação mencionada, atuando no interesse da Compromissária 
Compradora; (v) Usucapião nº 0002958-18.2005.8.26.0443: requerer, conjuntamente com a Compromitente 
Vendedora, sua saída e substituição pela Compromissária Compradora, que irá substituí-la no polo 
passivo; caso a substituição processual não seja acolhida pelo juízo, continuidade da Compromitente 
Vendedora na ação mencionada, atuando no interesse da Compromissária Compradora. (viii) Autorização 
para que a Diretoria da Companhia, na forma de seu Estatuto Social, assine toda e qualquer documentação 
necessária, incluindo, mas não se limitando ao Contrato, para efetivação de todas as deliberações 
aprovadas acima, na devida ocasião. 7. Observações Finais: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida 
a palavra a todos os presentes e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa 
a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, 
aprovada e por todos os presentes assinada. Presidente da Mesa: João Henrique Batista de Souza 
Schmidt; Secretária da Mesa: Glaisy Peres Domingues; Acionistas: Votorantim S.A., representada por 
João Henrique Batista de Souza Schmidt e Glaisy Peres Domingues, diretores e VP Gestão Ltda., 
representada por João Henrique Batista de Souza Schmidt e Luiz Aparecido Caruso Neto, diretores. 
São Paulo, 19 de agosto de 2020. A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no próprio livro. 
Mesa: João Henrique Batista de Souza Schmidt - Presidente; Glaisy Peres Domingues - Secretária. 
JUCESP 365.938/20-8 em 14/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 
1011360-75.2015.8.26.0005 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 aos Denunciados CRISTINA CASTILHA 
COSTA BAPTISTA, Brasileiro, ITAMAR NUNES SILVA 
BAPTISTA, Brasileiro, CPF. 260.152.708-02 e KARINA 
COSTA BAPTISTA, Brasileiro CPF. 467.673.978-81 que lhes 
foi proposta uma ação de Reintegração / Manutenção de 
Posse por parte de Aparecida Castilho e outros, alegando em 
síntese: Em 29 de maio de 1.963, o Sr. Domingos Castilho 
Guarda, juntamente com sua esposa Dusolina Bartolomei 
Castilha (genitores dos Requerentes) adquiriram, através de 
um Contrato de Compromisso de Compra e Venda não 

 o imóvel situado no Distrito 
de São Miguel Paulista. Tendo o número de Contribuinte na 
Prefeitura Municipal de São Paulo, n° 140.187.0023-6, tendo 
ainda a transcrição junto ao 12° Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo n° 44.061. Destarte, após ser noticiado 
pelos herdeiros, ora Requerentes, que efetuariam a venda do 
imóvel, a Sra Cristina Castilho Baptista (filha da Requerente 
Aparecida Castilho), juntamente com seu marido Itamar 
Baptista e sua filha Karina Baptista, efetuaram a venda do 
imóvel como se donos fossem para a Requerida MARIA 
PERPETUA, atual invasora. Sendo assim, foi deferida a 
denunciação da lide pretendia em contestação, nos termos do 
art. 125, inc. I, do CPC, a fim de citar os denunciados acima 
para contestar em 15 dias, pena de revelia. Encontrando-se 
os denunciados em lugar incerto e não sabido, foi determi-
nada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, os denunciados 
serão considerados reveis, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo,aos 28 de julho de 2020.                  [28,29] 

FORTE SECURITIZADORA S.A.
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Sancionado repasse de R$ 2,2 mi
para combate à corrupção no PR

Nacional
Jornal O DIA SP
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O governador Carlos Mas-
sa Ratinho Junior sancionou na
segunda-feira (26) o repasse de
R$ 2,2 milhões para a Controla-
doria-Geral do Estado (CGE)
fortalecer a gestão do Fundo de
Combate à Corrupção, criado
no ano passado. Os recursos do
crédito especial serão usados
para despesas com diárias, pas-
sagens, materiais de consumo,
serviços terceirizados, e obriga-
ções tributárias e contributivas
dessa reserva financeira, além
da aquisição de mobiliário e de
um imóvel para a sede da CGE.

O montante ajuda a dar mus-
culatura para o Fundo de Com-
bate à Corrupção, que é com-
posto por recursos provenien-
tes de acordos de leniência,
contratos da CGE e multas apli-
cadas no âmbito da Lei Anticor-
rupção. Esse fundo é usado
para equipar e melhorar a atua-
ção dos órgãos de controle –
na prevenção, fiscalização e re-
pressão –, auxiliar os municípi-
os no combate à corrupção e
promover treinamento constan-
te dos agentes públicos para
evitar ilícitos.

“É um recurso extraordiná-
rio para continuar com as polí-
ticas de combate à corrupção,
compliance, integridade e ética
no serviço público. O Governo
do Estado tem um compromis-
so com gestão eficiente, técni-
ca e comprometida com as polí-
ticas públicas. Queremos irra-
diar esse exemplo para todo o
Paraná”, afirmou Ratinho Juni-
or.

A nova lei também é parte
da reestruturação administrati-
va que está sendo implementa-
da desde 2019, com enxugamen-

to de cargos e despesas, e redi-
recionamento de recursos para
áreas essenciais da gestão pú-
blica. A CGE é o órgão respon-
sável pela auditoria na folha de
pagamento dos servidores e por
promover mais transparência
nos atos e nas obras públicas.

“A aprovação do orçamen-
to para o Fundo de Combate à
Corrupção é importante para o
processo de reestruturação ad-
ministrativa. A CGE é o órgão
responsável por esse processo
de controle interno. Esses re-
cursos do fundo trarão melho-

rias nos sistemas, nas ferramen-
tas, nos processos. Eles estão
sendo empregados no próprio
combate à corrupção”, disse o
controlador-geral do Estado,
Raul Siqueira.

Parte essencial do combate
aos ilícitos e ao desvio de di-
nheiro público é o trabalho diá-
rio de compliance da CGE. O
programa já foi implementado
em 13 secretarias e órgãos pú-
blicos, com mais de 3,4 mil ser-
vidores entrevistados, 245 for-
mulários registrados, 487 de-
núncias analisadas e três reco-

mendações pontuais, dentro da
política de mitigação de riscos.

Na prática, o programa é um
conjunto de métodos e técnicas
para prevenir e descobrir práti-
cas irregulares, como fraudes,
subornos e desvios de condu-
ta. A aplicação do modelo, co-
mum na iniciativa privada, foi
feita de forma inédita no Para-
ná. A ideia está sendo desen-
volvida em etapas, como iden-
tificação  dos riscos, matrizes
de responsabilidade e criação
de planos específicos de inte-
gridade. (AENPR)

Dólar aproxima-se de R$ 5,70 e fecha
 no maior nível em cinco meses

Num dia marcado por tensões
políticas no Congresso brasilei-
ro e pela expectativa com as elei-
ções presidenciais nos Estados
Unidos, o dólar aproximou-se de
R$ 5,70 e fechou no maior valor
em cinco meses. O dólar comer-
cial encerrou a  terça-feira (27)
vendido a R$ 5,682, com alta de
R$ 0,07 (+1,25%).

A cotação está no nível mais

alto desde 20 de março, quando
havia fechado em R$ 5,69. O dó-
lar chegou a abrir em baixa, mas
reverteu o movimento ainda nos
primeiros minutos de negociação
e passou a subir. A alta durante a
tarde, depois que o presidente da
Câmara dos Deputados, Rodrigo
Maia, cancelou a sessão de ter-
ça-feira, por falta de acordo na
Comissão Mista de Orçamento,

que podem atrasar a votação da
Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) e da Lei Orçamentária de
2021.

Além das tensões internas, o
dólar foi pressionado por fatores
externos. A proximidade das elei-
ções norte-americanas, daqui a
uma semana, aumentou a incer-
teza nos mercados internacionais
em relação a um acordo sobre um

novo pacote de estímulos eco-
nômicos nos Estados Unidos,
que ficou para depois das vota-
ções.

A segunda onda de casos de
covid-19 na Europa e o aumento
do número de novos casos nos
Estados Unidos também influen-
ciaram o mercado externo. Com
regiões norte-americanas discu-
tindo o endurecimento das res-

trições sociais e vários países da
Europa adotando medidas de to-
que de recolher, a expectativa de
recuperação da economia global
está deteriorada.

No mercado de ações, o dia
foi marcado por perdas. O índice
Ibovespa, da B3, fechou esta ter-
ça aos 99.618 pontos, com recuo
de 1,38%. Pela primeira vez des-
de 19 de outubro, o indicador

encerrou abaixo da marca de 100
mil pontos.

O Ibovespa chegou a operar
em alta na primeira meia-hora de
negociação, mas caiu no restan-
te da sessão. Depois do cancela-
mento das sessões na Câmara, o
índice passou a operar abaixo
dos 100 mil pontos, até encerrar
próxima da mínima do dia. (Agen-
cia Brasil)
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CÍRCULO ESPORTIVO ISRAELITA BRASILEIRO MACABI
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho Deliberativo do Círculo Esportivo Israelita Brasileiro Macabi,
sito á Avenida Nova Cantareira, nº 4.120, em cumprimento ao disposto no artigo 26º
do Estatuto Social, convoca os Associados para a Assembléia Geral Ordinária, a se
realizar no dia 29 de Novembro de 2.020, na sede do Clube a Av. Nova Cantareira
4120, que terá a seguinte “Ordem do Dia”: a) Eleição dos Membros do Conselho
Deliberativo; b) Apresentação de Alterações no Projeto Angélica; c) Assuntos Diversos.
A instalação dos trabalhos se dará em primeira chamada às 11:30 horas  e em segunda
chamada   às 12:00 horas.     Dório Feldman - Presidente do Conselho Deliberativo

Coopercral Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Cuidando
da Renovação Ambiental Local -  C.N.P.J  07.664.011/0001-15

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam convocados os Cooperados da Coopecral Cooperativa de Trabalho
de Coleta Seletiva Cuidando da Renovação Ambiental Local a participarem da
Assembléia Geral Ordinária que se realizará no dia 07/11/2020 (Sábado), nesta capital
sito a Rua Gaivota Nº 59 – CEP: 04895-310- Condomínio Habitacional Vargem Grande-
Colônia- Capital- SP em 1º Primeira chamada ás 15:00Hs, Segunda Chamada as 16:00
Hs, para a ordem do dia : 1º)-Eleição e Posse do Conselho Fiscal (20/08/2020 a 19/08/
2021). São Paulo, 28 de Outubro de 2.020. Maria Auxiliadora dos Prazeres – Presidente.
C.P.F 937.232.108-72 - R.G  13.613.729-5 SSP/SP

 Cia. Lilla de Máquinas Indústria e Comércio
CNPJ/MF nº 61.139.622/0001-90 – NIRE 35.300.058.984

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de agosto de 2020
Data, Hora, Local: 28/08/2020, 13:30 hs., sede social. Edital de Convocação: Dispensado. Quorum: Acionistas repre-
sentando 100% do capital social conforme Lista de Presença. Mesa: Ciro de Campos Lilla, Presidente e Maria Silvia de 
Campos Lilla, Secretária. Aprovações Unânimes: A) Alteração do objeto social incluindo outras atividades. B) Nova redação 
Artigo 3º: A sociedade tem por objeto a exploração industrial e comercial de máquinas em geral, notadamente as da marca 
Lilla, comércio de peças e acessórios, bem como manutenção e reparação de máquinas, intermediação e agenciamento 
de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, e demais atividades convenientes ao seu interesse social, assim 
como participação, por qualquer forma, de outras sociedades ou negócios afins. Encerramento: Lavrada, lida, aprovada e 
assinada no inteiro teor. São Paulo, 28/08/2020. Mesa: Ciro de Campos Lilla e Maria Silvia de Campos Lilla. Acionistas: Ciro 
de Campos Lilla e Maria Silvia de Campos Lilla. Certidão da Jucesp: Registro nº 404.050/20-7 em sessão de 01/10/2020.

J.Z.M. Planejamento Imobiliário e Construções S.A.
CNPJ/MF nº 52.118.668/0001-31 – NIRE 35.300.470.818

Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 15 de setembro de 2020
Data, Hora e Local: Aos 15/09/2020, às 10h00, na sede social. Convocação e Presença: Dispensada, face a presença de 
acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sr. Moises Singal Gordon; Secretário: Sr. Jonas 
Gordon. Ordem do dia: (a) distribuição de dividendos relativos aos resultados dos exercícios encerrados nos anos de 
2018 e 2019; e, (b) outros assuntos de interesse da Companhia. Deliberações: Os acionistas aprovam neste ato, por 
unanimidade de votos, (a.1.) a distribuição de lucros da Companhia no montante de R$120.741,73, constantes no balanço 
levantado em 31/12/2018; (a.2.) a distribuição de lucros da Companhia no montante de R$52.454,90, constantes no 
balanço levantado em 31/12/2019; e, (a.3.) que referidos montantes são distribuídos aos acionistas na proporção por 
eles detida no capital social, durante cada um dos períodos de apuração. Os lucros ficarão mantidos em conta corrente 
da Companhia para pagamento conforme solicitação e especificação de cada acionista. Ficam os Administradores da 
Sociedade, nos termos do respectivo Estatuto Social, devidamente autorizados a proceder a todos os atos necessários 
à formalização da deliberação ora tomada; e, (b) Finalmente, os acionistas autorizaram a lavratura da presente ata na 
forma de sumário, de acordo com o previsto no artigo 130, parágrafo 1º da Lei das S.A. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. São Paulo, 15/09/2020. Mesa: Moises 
Singal Gordon – Presidente; Jonas Gordon – Secretário. JUCESP – Registrado sob o nº 420.940/20-0 em 06/10/2020. 
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

J.Z.M. Planejamento Imobiliário e Construções S/A
CNPJ/MF nº 52.118.668/0001-31 – NIRE 35.300.470.818

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Dia, Hora e Local: Assembleia realizada aos 17/02/2020 as 10h00, na sede da empresa. Convocação e Presença: 
Dispensada, face a presença de acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Moises Singal 
Gordon; Secretário: Jonas Gordon. Ordem do Dia: (i) rerratificação da distribuição das ações canceladas em virtude da 
redução do capital social, constante no item (a), bem como subitem (a1), da ordem do dia da AGE, realizada em 28/11/2019, 
arquivada perante Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 65.635/20-6, em sessão de 05/02/2020; e (ii) ratifi-
cação de todas as demais deliberações aprovadas na AGE que não foram expressamente retificadas no item (i) acima. 
Deliberações: (i) Por meio da redução de capital aprovada na AGE, foram canceladas 100.000.000 de ações de emissão 
da Companhia, das quais 41.450.342 ações de propriedade do Sr. Jonas Gordon. Tendo em vista que a referida redução 
do capital social ocorreu após o falecimento da Sra. Sosia Singal Gordon, conforme certidão de óbito anexa, a qual era 
casada sob o regime da comunhão total de bens com o acionista Jonas Gordon, parte das ações então registradas em 
nome do Sr. Jonas Gordon foram redistribuídas aos herdeiros da Sra. Sosia Singal Gordon, nos termos da escritura de 
inventário lavrada em 12/02/2020, anexa. (ii) Assim, resolvem os acionistas rerratificar as deliberações tomadas na 
AGE, para fazer constar que metade das 41.450.342 ações anteriormente detidas por Jonas Gordon e canceladas em 
virtude da redução de capital pertenciam a Sra. Sosia Singal Gordon e foram atribuídas aos seus herdeiros da seguinte 
forma: 10.362.586 das ações canceladas foram atribuídas ao acionista Moises Singal Gordon; e 10.362.585 das 
ações canceladas foram atribuídas ao Sr. Ari Gordon, brasileiro, advogado, solteiro, nascido em 04/04/1957, portador 
da cédula de identidade RG nº 4.816.329 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 038.536.608-60, residente e domiciliado 
à Rua Leonardo Mota, nº 66, apto. 104, Vila Indiana, São Paulo-SP, CEP 05586-090. Consequentemente, os recursos 
decorrentes do cancelamento dessas ações deverão ser pagos aos Sr. Moises Singal Gordon e Ari Gordon. (iii) Em vir-
tude do acima, Retifica-se o número de ações canceladas de propriedade de cada acionista mencionado na AGE para, 
nos exatos termos da Escritura de Inventário e Partilha dos Bens Deixados pelo Falecimento de Sosia Singal Gordon, 
lavrada em 12/02/2020, fazer constar que: (a) Moises Singal Gordon receberá o valor de R$ 57.672.350,00, em razão 
do cancelamento de 57.672.350 ações de sua propriedade; (b) Jonas Gordon receberá o valor de R$ 20.725.171,00, 
em razão do cancelamento de 20.725.171 ações; e (c) Ari Gordon receberá o valor de R$ 10.362.585,00 em razão do 
cancelamento de 10.362.585 ações de sua propriedade; e (d) Fine Real Estate Capital Partners L.P, receberá o valor 
de R$ 11.239.894,00, em razão do cancelamento de 11.239.894 ações de sua propriedade. Tendo em vista que a 
totalidade dos acionistas aprovou a rerratificação acima, passou-se ao item (ii) da ordem do dia. (ii) Os acionistas, neste 
ato, ratificam todas as demais deliberações aprovadas na AGE que não foram expressamente retificadas nesta ata. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. Mesa: Moises 
Singal Gordon – Presidente; Jonas Gordon – Secretário. JUCESP – Registrado sob o nº 420.939/20-9 em 06/10/2020. 
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

LIBERA ARMAZEM GERAL LTDA-EPP
CNPJ nº. 38.417.785/0001-75 | NIRE nº, 35236336176 | RETIFICAÇÃO

ONDE SE LÊ: JUCESP nº 425.864/20-0, 
JUCESP nº 425.863/20-7, em 09/10/2020.

WEALTH PLANNER PARTNERS HOLDING 2 LTDA. - CNPJ 24.151.678/0001-33 - NIRE 35.229.714.161 - Ata de Reunião 
de Quotistas e Alteração Contratual - 1. Data, Hora e Local: 06/08/2020, às 10h, de maneira digital, por meio de video-
conferência através do sistema Zoom. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do 
artigo 1.072, §2º Lei 10.406/2002, haja vista a presença da totalidade dos sócios da Sociedade. 3. Mesa: Presidente: Vanessa 
Cristina de Souza Abu Gannam; Secretário: Giuseppe Perrucci. 4. Ordem do Dia: (i) a dissolução parcial da Sociedade, através 
do cancelamento de quotas e consequentemente a redução do capital social da Sociedade; e (ii) a retirada da sócia AZ Brasil 
Holdings Ltda., mediante a cessão de quotas à Tesouraria da Sociedade. 5. Deliberações e Aprovações: Analisados os 
itens constantes da ordem do dia, no item 4, acima, os Sócios deliberaram e aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas (i) a 
dissolução parcial da Sociedade, com o cancelamento de 68.833 quotas, e consequentemente a redução do capital social de R$ 
69.833,00 para R$ 1.000,00; e (ii) a retirada da sócia AZ Brasil Holdings Ltda., com a respectiva apuração e pagamento de 
haveres através da cessão das 690 quotas remanescentes à Tesouraria da Sociedade. 6. Encerramento e Lavratura: Nada mais 
havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a sessão e determinou a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada 
pela totalidade dos presentes. Assinaturas: Presidente: Vanessa Cristina de Souza Abu Gannam; Secretário: Giuseppe Perrucci; 
Quotistas: Annik Konradt Lins, Beatriz Maria Cordeiro Lixa Briquet Bighetti, Camila Garavello Van Meenen, Celidalva Rosa da Silva 
Moreira, Claudio Iannone, Daniela Casabona Afonso de Souza, Eduardo Diniz de Paula, Felipe Araújo Santos, Fernanda Weber 
Bratz, Fernando Diniz de Paula, Isabel Molina Ferreri, João Massa Viana Filho, Leonardo Camillo da Cunha, Lucas Virco, Lucia Forbes 
Alvim, Luis Gustavo Jorge Politi, Manoela Barrêto Cornélio, Marcelo do Val Gasparian, Marcelo Marotta, Maria Augusta Coelho 
de Azevedo Braga, Maria Tereza Pereira da Silva, Markyan Vendrame Magnini, Mauro Sergio Mattes, Mychelle Wivanne Ramalho 
de Araújo, Pedro Lencastre Egreja Monteiro de Barros, Ricardo Ghilardi, Ricardo Hastenreiter Rodrigues, Pedro Henrique Pante de 
Cesaro; Rene Michel Zahr, Rosemeire Aparecida Teixeira Carrara; Vanessa Cristina de Souza Abu Gannam e AZ Brasil Holdings Ltda.

WEALTH PLANNER PARTNERS HOLDING 1 LTDA. - CNPJ 33.751.084/0001-54 - NIRE 35.235.538.573 - Ata de Reunião 
de Quotistas - 1. Data, Hora e Local: 05/08/2020, às 10h, de maneira digital, por meio de videoconferência através do 
sistema Zoom. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 1.072, §2º Lei 
10.406/2002, haja vista a presença da totalidade dos sócios da Sociedade. 3. Mesa: Presidente: Clementina Maria Alves Leandro; 
Secretário: Giuseppe Perrucci. 4. Ordem do Dia: (i) a dissolução parcial da Sociedade, através do cancelamento de quotas e 
consequentemente a redução do capital social da Sociedade e (ii) a retirada da sócia AZ Brasil Holdings Ltda., mediante a 
cessão da quotas remanescentes à Tesouraria da Sociedade. 5. Deliberações e Aprovações: Analisados os itens constantes 
da ordem do dia, no item 4, acima, os Sócios deliberaram e aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas (i) a dissolução parcial 
da Sociedade, com o cancelamento de 281.324 quotas e consequentemente a redução do capital social de R$ 282.324 para R$ 
1.000,00 e (ii) a retirada da sócia AZ Brasil Holdings Ltda., com a respectiva apuração e pagamento de haveres através da 
cessão das 690 quotas remanescentes à Tesouraria da Sociedade. 6. Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, 
o Sr. Presidente encerrou a sessão e determinou a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pela totalidade dos 
presentes. Assinaturas: Presidente: Clementina Maria Alves Leandro; Secretário: Giuseppe Perrucci; Quotistas: Alexia Guimarães 
Demétrio do Nascimento, Amanda Fernandes Pereira, Andrea Soares Torres, Andreza Rodrigues de Paula Bouissou Mota, Cinthya 
Bessa da Franca Saliba, Clementina Maria Alves Leandro, Diego de Paris, Eduardo Augusto Conde Galvão, Eduardo Borba Gon-
çalves, Elaine Cristina Pagani, Eliane Kauam Medina Schutt, Elie Sender, Fernando Augusto de Brito Rodrigues, Glenda da Silva 
Antunes, Guidance Gestora de Recursos Ltda., José Lincoln Batalha Megale, Jucimeire Carneiro Torres, Luciana Gonçalves Martins 
Barros, Luciana Mota Pascoal, Luiz André Vaz de Carvalho Rabello, Marcelo Lifschitz, Mariane Bechert, Mário Alexandre da Cunha, 
Pedro Paulo Botto de Barros, Priscila Freire Gomes, Ricardo Daccache, Rodrigo Mauad Gebara, Tiago Falavigna de Biasi, Ubirajara 
dos Santos Vieira, Valéria Andrade Rodrigues, André Freire Mamed; Clementina Maria Alves Leandro e AZ Brasil Holdings Ltda.

11ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1001647-12.2020.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a ADEGA SÃO FRANCISCO EIRELI, CNPJ/MF 09149336000357, Execução proposta por LATICÍNIO
MILKLAT, objetivando o recebimento de R$ 115.932,23 (01/2020) representada por Duplicata, e não localizados
os requeridos, expede-se edital para que, pague no prazo de três dias o valor estampado na petição inicial,
mais custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o débito exequendo, sendo que, no
caso de pronto pagamento no prazo de três dias, ficam reduzidos à metade, ou querendo apresente embargos
no prazo de quinze dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo-SP. J – 28 e 29/10

1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0070014- 83.2012.8.26.0100 (USUC 1543) A
Doutora Ana Cláudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do
Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o)(s) Alfredo Augusto Trigo, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Juvercina Maria de Melo, Mario de Melo,
Sueli das Dores de Souza de Melo, Marilda Aparecida de Melo Dias, Francisco de Sousa Dias, Marilsa de
Melo Borges e Edvaldo Aparecido Borges ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio
sobre o imóvel localizado na Rua Agop Kerimian, nº 234 Sítio do Mandaquí, 8° Subdistrito Santana - São Paulo
SP, com área de 210,93 m², contribuinte nº 076.068.0120-7, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de
15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. J – 28 e 29/10

2ª Vara de Registros Públicos2ª Vara de Registros Públicos EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1073479-44.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ESPOLIO DE ANIS DIB E DE PAULA WAGNER DIB, representado pelo
inventariante FELIPE DIB NETO, FRANCESCO SCAGLIUSI, AMALIA GUGLIELMI SCAGLIIUSI,
CONDOMINIO EDFICIO SANTA ROSA, na pessoa do síndico, FELIPE DIB NETO, SOLANGE DIB
MARSON S/M ANTONIO EDUARDO MARSON, ESPOLIO DE ANTONIO CESAR DIB, RAFAEL
FERNANDES DIB, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges
e/ou sucessores, que Mario Mangini e Maria Irene Mangini ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando
declaração de domínio sobre a sala sob nº 75, localizada no 7º andar do Bloco de Lojas e Escritórios do
Condomínio Edifício Santa Rosa, com entrada pelo nº 410 da Rua da Alfândega, no 6º Subdistrito – Brás,
contendo a área útil de 20,20 m2 e a área comum de 8,60 m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 0,5502%
no terreno e coisas comuns do edifício, bem descrito conforme Matrícula 111.390 do 3º Registro de Imóveis
de São Paulo, cadastrado como contribuinte municipal 002.039.0151-7 , alegando posse mansa e pacífica no
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para
contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste
edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. J – 28 e 29/10

2ª Vara de Registros Públicos - SP. EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 1046102-35.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
aos terceiros interessados, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges e/ou sucessores, que Leonor de Souza ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando declaração de
domínio sobre imóvel situado na Rua Ourinhos, 74 no subdistrito da Mooca, Vila Bertioga, CEP 03186-040,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação
dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte)
dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo-SP. J - 27 e 28/10
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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

EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0072181-29.2019.8.26.0100. O Dr. Miguel
Ferrari Junior, MM. Juiz de Direito da 43ª Vara Cível - Foro Central/SP, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
à ROSA MARIA AMARO, CPF 021.605.563-74 que o Condomínio Edifício Dom Pasquale, ajuizou-lhe Ação
de Conhecimento, julgada procedente, encontrando-se o processo na fase de Cumprimento de Sentença.
Estando a executada em lugar ignorado e incerto, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, para no prazo de
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito no valor de R$ 15.018,24, devidamente
atualizado, sob pena de ser acrescido de multa de 10% e de honorários de advogado de 10%. Fica ciente,
ainda, que transcorrido o prazo supra sem o pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para que
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Em caso
de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei.
NADA MAIS. 27 e 28/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008656-55.2019.8.26.0009 O MM. Juiz de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr. Luiz Fernando Pinto
Arcuri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CARLOS ALBERTO PEREIRA, RG 15392403, CPF 063.154.478-
05, que na fase de Cumprimento de Sentença ajuizada por Condomínio Edifício Vale das Palmas, foi deferida
a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento
do débito corrigido de R$111.290,32 (05/07/2019), sob pena de multa de 10% e, também, de honorários de
advogado de 10%. Fica ciente que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo supra sem o
pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação e expedição de mandado de penhora e avaliação. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27
de fevereiro de 2020. 27 e 28/10
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004584-48.2014.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Sabrina Salvadori Sandy Severino, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JARAGUÁ TUBOS E CONEXÕES LTDA, CNPJ 08.209.753/0001-13, na pessoa de 
seu representante legal, a VINÍCIUS SANTANA NABARRO, CPF 134.460.878-77 e a ROSANGELA NEZOTTO DEVECHI 
NABARRO, CPF 156.449.648-17, que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO 
BRADESCO S/A, objetivando a cobrança de R$ 56.259,34 (25/04/2014) referente ao saldo devedor do Instrumento Particular 
de Contrato de Capital de Giro Cessão de Direitos Creditórios n° 007.531.437. Encontrando-se os executados em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO dos mesmos por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 

podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, atualizadas, sob pena de não o fazendo, 
ser convertido em penhora o bloqueio, transferência, licenciamento e circulação da lancha marca Yamaha, denominada  

3,8m, n° de passageiros: 7, nº de tripulantes: 1, n° do casco 100044, presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador 
 

da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de outubro de 2020.                               B 28 e 29/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1048337-70.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Marilda Negrão, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JN SANTANA CASA DE CARNES - ME, CNPJ 21.526.000/0001-08, que 
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade 
de São Paulo S.A., alegando em síntese: ajuizou uma Ação com Procedimento Comum Cível, objetivando 
condenar a ré ao pagamento de R$ 14.965,27 (set/2018), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente 
ao inadimplemento do Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 8081097, bem como ao pagamento de custas, 
honorários e demais cominações. . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 

o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 

forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de agosto de 2020.  B 28 e 29/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006787-26.2018.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da  
2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc.  
FAZ SABER a(o) FARMASYSTEM SAUDE DROGARIA LTDA, CNPJ 09.273.994/0001-94, na pessoa de seu representante legal e 
a Welison Junior Paz, CPF 028.870.486-00, que Banco Santander S/A, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de 
R$ 201.689,73 (set/2018), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário-

 

atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que os tornarão isentos das custas ou embarguem, sob pena de constituir-se de pleno 
direito o título executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se 

publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de outubro de 2020.     B 28 e 29/10

Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0039573- 41.2020.8.26.0100) - Processo principal: 
1007141-20.2018.8.26.0100. A Dra. Luciana Biagio Laquimia, Juíza de Direito da 17ª Vara Cível - Foro 
Central Cível. Faz Saber a Mairson Rizzo Pereira Brindes - Me, CNPJ 11.419.712/0001-66, na pessoa de 
seu representante legal, que a Ação de Procedimento Comum, requerida por Eletropaulo Metropolitana 
Eletricidade de São Paulo S/A, foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de R$  
R$ 122.427,66 (agosto/2020), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios 
e demais cominações. Estando a executada em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que, em 15 

multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido 
o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada, independente 
de penhora ou nova intimação, ofereça suas impugnações (art. 525 do C.P.C.). Será o presente edital, 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000791-53.2020.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana 
Mendes Simões Botelho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CLAUDIO MAURICIO DA COSTA, Brasileiro,  
CPF 053.984.478-07, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por 
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. 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, DA PENHORA realizada 
sobre a quantia bloqueada pelo Sistema BACEN JUD, no valor de R$1.695,90, termos do art. 854, §2º, do Código 

no prazo de 15 (quinze) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de outubro de 2020.  B 28 e 29/10

Companhia Brasileira de Alumínio
CNPJ.MF. nº 61.409.892/0001-73 - NIRE 35.300.012.763

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 08 de Abril de 2020
1. Data, Horário e Local: Dia 08 de abril de 2020, às 10:00 horas, na sede social, localizada na Avenida 
Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 105, 14 º andar, conjunto 141, parte, Cidade Monções, Capital de 
São Paulo, CEP: 04571-900. 2. Convocação: Dispensada em virtude da presença da totalidade dos 
acionistas, de acordo com os termos do parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme 
alterada (“Lei das S.A.”). 2. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme 
assinaturas lançadas no livro “Presença de Acionistas”. 3. Mesa Dirigente: João Henrique Batista de 
Souza Schmidt, Presidente e Renato Maia Lopes, Secretário. 4. Ordem do Dia: Composta a mesa, o 
Presidente declarou iniciados os trabalhos, para deliberação sobre a eleição do membro efetivo do 
Conselho de Administração da Companhia. 5. Deliberações: Submetido o assunto constante na ordem 
do dia à discussão e, logo depois a votação, os acionistas presentes, por unanimidade, deliberaram 
e aprovaram, sem quaisquer restrições ou ressalvas, a eleição do membro efetivo do Conselho de 
Administração com mandato de 1 (um) ano, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia 
a ser realizada em 2021, sendo ela: Sra. Glaisy Peres Domingues, brasileira, solteira, contadora, 
portadora da cédula de identidade RG nº 107109860-IFP/RJ e inscrita no cadastro de pessoas físicas 
sob o nº 072.823.557-97, com endereço comercial na Rua Amauri nº 255, 13º andar, São Paulo/SP, 
como membro efetivo. A Conselheira eleita firma respectivo termo de posse em livro próprio, e declara, 
sob as penas da lei, que não estão impedida de exercer a administração da Companhia, por lei especial 
ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, 
conforme documento apresentado e arquivado na sede da Companhia. 6. Observações Finais: Nada 
mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a todos os presentes e, ninguém se manifestando, foram 
encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, 
a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes e assinada. Presidente da Mesa: 
João Henrique Batista de Souza Schmidt; Secretário da Mesa: Renato Maia Lopes; Acionistas: 
Votorantim S.A., representada por João Henrique Batista de Souza Schmidt e Glaisy Peres Domingues, 
diretores e VP Gestão Ltda., representada por João Henrique Batista de Souza Schmidt e Glaisy Peres 
Domingues. São Paulo, 08 de abril de 2020. A presente transcrição é cópia fiel de ata lavrada no 
próprio livro. Mesa: Renato Maia Lopes - Secretário. JUCESP nº 231.093/20-2 em 02/07/2020. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Companhia Brasileira de Alumínio
CNPJ.MF nº 61.409.892/0001-73 - NIRE 35.3.0001276.3

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizadas em 30 de Abril de 2020
1. Data, Horário e Local - Dia 30 de abril de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, 
localizada na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105, 14º andar, conjunto 141, parte, Cidade 
Monções, CEP 04571-900, Capital de São Paulo e Estado de São Paulo. 2. Convocação - Dispensada 
em virtude da presença da totalidade dos acionistas, de acordo com os termos do artigo 124, parágrafo 
quarto da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”). 3. Presença - Acionistas representando a totalidade do 
capital social, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença de Acionistas”, tendo sido dispensada 
a presença dos auditores independentes da Companhia. 4. Mesa Dirigente - João Henrique Batista 
de Souza Schmidt, Presidente, e Renato Maia Lopes, Secretário. 5. Publicações - Demonstrações 
Financeiras da Companhia, composta pelo Relatório da Administração, Balanço patrimonial, Demonstração 
do resultado, Demonstração dos fluxos de caixa, Demonstração do valor adicionado, Demonstração 
das mutações do patrimônio líquido, Notas explicativas, Demonstração do resultado abrangente e 
relatório dos auditores independentes (“Demonstrações Financeiras da Companhia”), referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, publicadas nos jornais “Diário Oficial de São 
Paulo” e “Jornal O Dia SP” em 27 de março de 2020, conforme anexas à presente e, em virtude da 
presença de todos os Acionistas da Companhia, considera-se sanado o prazo de publicação, como 
determinado artigo 133, parágrafo quarto da Lei das S.A. 6. Ordem do Dia - Serão deliberados os 
seguintes temas nestas Assembleias, a saber: em Assembleia Ordinária: matérias previstas no artigo 
132, incisos I e II da lei das S.A., relativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2019, e inciso III do mesmo artigo da Lei das S.A.; e em Assembleia Extraordinária: a) discussão 
do orçamento anual do Conselho de Administração da Companhia, conforme artigo 8ª, inciso XII do 
Estatuto Social da Companhia. 7. Deliberações - Submetidos os assuntos constantes na ordem do 
dia à discussão e, logo depois à votação, os presentes, à unanimidade, deliberaram por: Em Assembleia 
Ordinária: a) aprovar as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras da Companhia 
referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, aos quais são, neste ato rubricados 
pelos acionistas e ficarão arquivados na sede da Companhia, não sendo necessário levá-los a registro. 
Ato contínuo, os Acionistas deliberam pela não distribuição de dividendos, haja vista o prejuízo do 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, assim tal resultado será alocado na conta de 
prejuízos. b) aprovar e ratificar a renúncia do membro efetivo do Conselho de Administração da 
Companhia, Sr. João Carvalho de Miranda, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de 
identidade RG nº 05223819-3 e inscrito no cadastro de pessoas físicas sob o nº 772.120.887-49, com 
endereço comercial na Rua Amauri nº 255 - 13º andar, São Paulo/SP, conforme termo de renúncia, 
datado de 24 de março de 2020 (anexo 1). c) ratificar a eleição do membro efetivo do Conselho de 
Administração da Companhia, conforme Assembleia Geral Extraordinária, datada de 08 de abril de 
2020, Sra. Glaisy Peres Domingues, brasileira, solteira, contadora, portadora da cédula de identidade 
RG nº 107109860-IFP/RJ e inscrita no cadastro de pessoas físicas sob o nº 072.823.557-97, com 
endereço comercial na Rua Amauri nº 255, 13º andar, São Paulo/SP, como membro efetivo, bem como 
seu respectivo termo de posse com mandato de 1 (um) ano, ou seja até a Assembleia Geral Ordinária, 
datada de 08 de abril de 2020, registrada sob o número 231.093/20-2, no dia 02 de julho de 2020, ou 
seja até a Assembleia Geral Ordinária de 30 de abril de 2021. d) ratificar a composição atual do 
Conselho de Administração da Companhia, com mandato vigente até a Assembleia Geral Ordinária 
de 30 de abril de 2021, conforme segue: Sr. Luis Ermírio de Moraes, brasileiro, casado, engenheiro, 
portador da cédula de identidade RG nº 11.347.232-SSP/SP e inscrito no cadastro de pessoas físicas 
sob o nº 051.558.168-23, com endereço comercial na Rua Amauri nº 255, 14º andar, São Paulo/SP, 
como Presidente do Conselho de Administração; Sr. Eduardo Borges de Andrade Filho, brasileiro, 
engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº M/743.497 SSP MG e inscrito no cadastro de 
pessoas físicas sob o nº 587.714.256-91, residente e domiciliado na Rua Carlos Queiroz Telles, 162 
- apartamento 121A - 05.704-150, São Paulo/SP, como membro efetivo; Sr. Tito Botelho Martins 
Junior, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 157589/CRE/RJ e 
do CPF/MF nº 501.888.956-04, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 
105, 6º andar, São Paulo/SP, como membro efetivo; Sr. Franklin Lee Feder, norte americano, casado, 
administrador de empresas, inscrito no RNE sob o nº W568857-G e no CPF/MF sob o nº 668.181.508-
10, com endereço comercial na Rua Suíça, nº 217, 1375, 13º andar, São Paulo/SP, como membro 
efetivo; e Sra. Glaisy Peres Domingues, brasileira, solteira, contadora, portadora da cédula de 
identidade RG nº 107109860-IFP/RJ e inscrita no cadastro de pessoas físicas sob o nº 072.823.557-
97, com endereço comercial na Rua Amauri nº 255, 13º andar, São Paulo/SP, como membro efetivo. 
Todos os membros do Conselho de Administração acima mencionados declararam, sob as penas da 
lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou em virtude 
de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas 
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, conforme 
documento apresentado e arquivado na sede da Companhia. e) aprovar a fixação da remuneração 
global a ser paga aos Administradores da Companhia, relativamente ao exercício social de 2020, no 
montante global de até R$ 10.600.000,00 (dez milhões e seiscentos mil reais), cabendo ao Conselho 
de Administração, nos termos do artigo 20, inciso IV do Estatuto Social da Companhia, ratear as 
remunerações individuais aos demais órgãos de Administração da Companhia. Em Assembleia 
Extraordinária: a) aprovar o orçamento anual do Conselho de Administração da Companhia, relativo 
ao exercício que se encerrará em 31 de dezembro de 2020, cujo valor será de R$ 1.144.916,00 (um 
milhão cento e quarenta e quatro mil, novecentos e dezesseis reais). 8. Observações Finais - a) O 
Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação; b) Os 
trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme, 
foi assinada. Presidente da Mesa: João Henrique Batista de Souza Schmidt; Secretário da Mesa: 
Renato Maia Lopes; Acionistas: Votorantim S.A. representada por João Henrique Batista de Souza 
Schmidt e Glaisy Peres Domingues e VP Gestão Ltda. representada por João Henrique Batista de 
Souza Schmidt e Glaisy Peres Domingues. São Paulo, 30 de abril de 2020. Renato Maia Lopes - 
Secretário. JUCESP nº 357.112/20-9 em 03/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 16ª E 17ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“Titulares dos CRI”) da  16ª e 17ª Séries da 
1ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“CRI”, “Emissão”,  e “Emissora” respectivamente), a PENTÁGONO 
S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da 
Emissora, convidados a se reunir, em segunda convocação, em Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 
03 de dezembro de 2020 às 11h00 horas, de forma exclusivamente remota e eletrônica através da 
plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 
625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme da Cláusula Décima Segunda do Termo de Securitização de Créditos 
Imobiliários das 16ª e 17ª Séries da 1ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da ISEC Securitizadora S.A. 
(Sucessora por Incorporação da ISEC Brasil Securitizadora S.A. a partir de 01/09/2017) (“Termo de Securitização”), 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:  a) A decretação, ou não, do Vencimento Antecipado da Cédula de Crédito 
Bancário Imobiliária de nº 001 (“CCB”) conforme Claúsula “(v)” da CCB bem como dos CRI, conforme Cláusula Terceira 
do Termo de Securitzação em razão: (a.i) do não pagamento dos Juros Remuneratórios e Amortização do Principal no 
período de 05 de abril de 2019 à 05 de setembro de 2020, referentes aos CRI da 16ª Série da 1ª Emissão, previsto no 
Anexo I da CCB, bem como no Anexo II do Termo de Securitização, para o CRI; b) A decretação, ou não, do Vencimento 
Antecipado da CCB e, consequentemente, dos CRI, em razão do descumprimento, pela NEX Group Participações S.A. 
(“Devedora”), da obrigação não pecuniária disposta na cláusula 2.4 “(j)” do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações 
(conforme defi nido no Termo de Securitização), conforme disposto na cláusula 8.1 “(vi)” da CCB; c) A decretação, ou não, 
do Vencimento Antecipado da CCB e, consequentemente, dos CRI, em razão do descumprimento pela Devedora, nos 
termos das cláusulas 5.1 “(ix)” e 8.1 itens “(xvii)” e “(xviii)” da CCB, em razão do não envio das demonstrações 
fi nanceiras anuais auditadas referentes ao 1º, 2º, 3º e 4º trimestres de 2019 e ao 1º e 2º trimestres de 2020, das 
informações fi nanceiras trimestrais, da memória de cálculo do Índice Dívida Líquida/Patrimônio Líquido, bem como 
declaração comprovando caixa equivalente à 3 (três) parcelas vincendas de amoritzação e juros da CCB;   d) Caso não 
seja decretado o Vencimento Antecipado da CCB e, consequentemente, dos CRI, nos termos dos itens “(a)”, “(b)”, e 
“(c)” acima, aprovar as minutas para formalização de novas garantias complementares, conforme deliberação aprovada 
nos itens “vi” e “ix” da ata da AGCRI 02/09/2019, a serem apresentadas na Assembleia, quais sejam: (i) cessão 
fi duciária de direitos creditórios do valor excedente da alienação fi duciária do imóvel matriculado sob o número 82.639 
perante o Registro de Imóveis da Comarca de Gravataí/RS (“Cessão Fiduciária Direitos Creditórios Remanescentes”); (ii) 
cessão dos direitos sobre o imóvel objeto de incorporação imobiliária “Apartamento 11. Torre D e vagas de garagem nº 
76 (G2) 96/97 (G2) e 106 (G2), em construção, perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula nº 36.683, do 1º 
Ofício de Registros de Imóveis da Comarca de Itajaí-SC (“Cessão Fiduciária Direitos Creditórios Imóvel”); e (iii) cessão 
fi duciária de recebíveis no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), a serem pagos até 31 de dezembro de 2020, 
para amortização do principal dos CRI Seniores (“Cessão Fiduciária Recebíveis”) (“Garantias Complementares”);  e) 
Caso não seja decretado o Vencimento Antecipado da CCB e, consequentemente, dos CRI, nos termos dos itens “(a)”, 
“(b)”, e “(c)” acima,  aprovar ou não, o novo fl uxo de pagamento dos CRI, previsto no Anexo II ao Termo de Securitzação, 
bem como no Anexo I da CCB de forma que as parcelas de Amortizaçao e Juros Remunerátorios vencidas serão 
ajustadas e serão  apresentados pela Devedora na Assembleia, inclusive os custos e alterações necessárias à 
implementação deste novo fl uxo nos Documentos da Emissão; f) Caso não seja decretado o Vencimento Antecipado da 
CCB e consequentemente dos CRI, nos termos dos itens “(a)”, “(b)”, e “(c)” acima, a realização de aporte, pelos Titulares 
dos CRI, do montante necessário à recomposição do Fundo de Liquidez (conforme defi nido no Termo de Securitização), 
utilizado para fazer frente às despesas da Emissão, não incluindo as parcelas de Amortização e Juros Remuneratórios 
vencidas, conforme deliberação da AGCRI 02/09/2019, tendo em vista que a Emissora identifi cou que o Fundo de 
Liquidez não possui recursos sufi cientes para fazer frente a todas as despesas do Patrimônio Separado descritos nos 
Documentos da Operação; g) Caso não seja decretado o Vencimento Antecipado da CCB e, consequentemente, dos CRI, 
nos termos dos itens “(a)”, “(b)”, e “(c)” acima, deliberar sobre o desdobramento dos CRI da Emissão, com alteração da 
quantidade de títulos e do respectivo valor unitário, sem prejuízo do atual saldo devedor, e dos custos e alterações 
necessárias à implementação do desdobramento ora proposto nos Documentos da Emissão, observada as condições 
estabelecidas na cláusula 19.1 “a” do Termo de Securitização; e h) autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com 
a Emissora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar 
as deliberações acima. O material necessário para embasar a deliberação dos investidores está disponível (i) no site da 
Emissora: www.isecbrasil.com.br; e (ii) no site da CVM: www.cvm.gov.br A Assembleia será instalada em segunda 
convocação, nos termos da cláusula 12.4 do Termo de Securitização, com qualquer número de titulares em circulação 
presentes. Considerando as medidas restritivas relacionadas principalmente ao fl uxo e aglomeração de pessoas 
impostas pelo governo nacional e internacional em face da ampla e corrente disseminação do novo corona vírus 
causador da Covid-19, bem como em observância à IN CVM 625, informamos aos titulares dos CRI que a Assembleia 
convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, tanto para fi ns de participação 
quanto para voto, através do sistema Teams de conexão via internet sem possibilidade de participação de forma 
presencial, ou de envio de Instrução de Voto previamente, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles 
Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para juridico@isecbrasil.com.br e ao Agente Fiduciário 
para assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, 
os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos 
societários e documentos que comprovem a representação do titular do CRI; e (c) quando for representado por 
procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. 
Conforme art. 7º da IN CVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo à eventuais documentos apresentados 
durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada. 

São Paulo, 28 de outubro de 2020. ISEC SECURITIZADORA S.A.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007496-47.2018.8.26.0003 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Samira de 
Castro Lorena, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUCIANA NOVAES DESIDÉRIO SARMENTO, brasileira, 
casada com Alexandre Gualter Batista Sarmento, portadora do R.G No 23283205, inscrita no CPF/MF sob o  

sabido, foi determinada a INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos do cumprimento de sentença proposto 
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Edital de citação - Prazo de 30 dias. Processo nº 1007056-94.2019.8.26.0004 O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, 
do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr. José Antonio Siqueira Nunes de Faria, na forma da Lei, etc. Faz saber a Eliana da 
Silva, Brasileira, Separada judicialmente, Prendas do Lar, RG 18.298.073, CPF 075.413.968-93, Rua Tapirama, 17, Vila Constanca, 
CEP 04658-100, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Conversão de Separação Judicial em Divórcio por parte de Willian 
Douglas da Silva, alegando em síntese: que as partes se casaram em 07/09/1974, sob regime da Comunhão Universal de Bens, 
conforme Certidão de Casamento, na qual, já consta averbação de Separação Judicial. Da união sobrevieram filhos já Maiores. E m 
fevereiro/2001 ocorreu a Separação Judicial. Agora vem o requerente propor a presente ação. Encontrando-se a ré em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (qui nze) 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de outubro de 2020. 

8ª VARA CÍVEL DO FORO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001912-11.2019.8.26.0564. O MM. Juiz de Direito da 8ª 
Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr. Gustavo Dall'Olio, na forma da Lei, etc.. FAZ 

SABER a NUBYA LYRA NICOLI DE SOUZA, brasileira, solteira, RG 375736347, CPF 458.246.898-57, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A - 
Filial Pro Matre Paulista, objetivando a cobrança de R$ 4.660,97 (jan/2019), decorrente dos serviços médico hospitalares 
prestados. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos 
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Bernardo do Campo, aos 08 de outubro de 2020. 

40ª VARA CÍVEL DA CAPITAL  SP  FORO CENTRAL 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015148-74.2013.8.26.0100. A MM. Juiz(a) de Direito da 
40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Velloso Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a SYLVIO DIAS JACOME, Brasileiro, CPF 093.746.267-56 e JOSÉ SÍLVIO LEITE JACOME, CPF 
366.678.207-82, que lhe foi proposta uma ação de MONITÓRIA por parte de CAIXA BENEFICENTE DOS 
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CABESP, para cobrança da quantia de R$ 11.443,01 
(07/01/2013), referente inadimplência das mensalidades do Plano de Saúde Cabesp-Família a partir de novembro/2009. 
Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após os 20 dias supra, pague o débito (ficando isento 
de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (art. 701 do Código de 
Processo Civil), ou ofereça embargos monitórios, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. 
Decorridos os prazos supra, no silêncio, 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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 01 de setembro de 2020. 



Partidos mantêm obstrução e
sessão da Câmara é cancelada

PÁGINA 6 Nacional
Jornal O DIA SP

QUARTA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2020

O presidente da Câmara dos
Deputados, deputado Rodrigo
Maia (DEM-RJ), pediu na terça-
feira (27) responsabilidade aos
partidos da base do governo para
acabar com a obstrução no ple-
nário. No entanto, mesmo após
o apelo, a sessão foi cancelada
com a manutenção da obstrução
dos trabalhos.

“Espero que a responsabili-
dade prevaleça. Se o governo não
tem interesse nessas medidas
provisórias, eu não tenho o que
fazer. Eu pauto, a base obstrui e
eu cancelo a sessão”, disse.

Desde o início deste mês,
partidos da base governista e da
oposição têm obstruído e invia-
bilizado as votações. Nova ses-
são ficou marcada para o dia 3
de novembro.

“Não sou eu que estou obs-
truindo, mas a base do governo.
O governo não tem interesse
nessas medidas provisórias, eu
não tenho o que fazer. Eu pauto,
a base obstrui e cancela a ses-
são. Infelizmente é assim. Espe-
ro que quando nós tivermos que
votar a PEC Emergencial e a [re-
forma] tributária, que o governo
tenha mais interesse e que a pró-
pria base tire a obstrução da pau-
ta da Câmara”.

Parlamentares da base do
governo querem evitar a votação

da MP 1000/20, que prorroga o
auxílio emergencial até dezem-
bro com o valor de R$ 300 men-
sais. Os partidos de oposição
também fazem obstrução para
que o texto seja votado e, dessa
forma, restabelecer o valor de
R$ 600 até o final do ano.

Orçamento
Os partidos da base aliada

também integraram a obstrução
aos trabalhos do plenário por
falta de acordo para instalação da
Comissão Mista de Orçamento
(CMO). Desde setembro, con-
gressistas tentam acordo sobre
a distribuição de vagas entre os
deputados.

“Tem acordo feito em feve-
reiro. Se o acordo não for cum-
prido fica difícil a CMO funci-
onar. É problema do governo. A
CMO funciona por acordo. Ela
não funcionava com obstrução
sistemática, não funcionou em
governo nenhum”, ressaltou
Maia.

Até o momento, não há data
para a eleição do presidente do
colegiado e para a indicação dos
relatores dos projetos da Lei de
Diretrizes Orçamentárias (PLN
9/2020) e da Lei Orçamentária
Anual (PLN 28/2020).

Rodrigo Maia disse que um
acordo está sendo construído

para que as comissões possam
voltar a funcionar. Em virtude da
pandemia da covid-19, as ativi-
dades das comissões estão sus-
pensas desde março.

Vacina
O presidente da Câmara vol-

tou a defender o diálogo para
garantir a autorização e distribui-
ção de vacinas contra a covid-19,
após a aprovação pela Agência de
Vigilância Sanitária (Anvisa). Na
avaliação de Maia, a decisão so-
bre a obrigatoriedade da vacina
não deve ser tomada pelo Judi-
ciário.

“Acho que o Poder Executi-
vo e o Poder Legislativo preci-
sam encontrar um caminho. Nós
não devemos deixar um espaço
aberto para que o Supremo [Tri-
bunal Federal] decida e depois o
Legislativo e o Executivo recla-
mem de um ativismo do Judici-
ário. Já disse nos últimos dias
que devemos sentar e encontrar
uma solução para esses proble-
mas. Obrigatoriedade ou não é
um problema que precisa ser
debatido. A questão da vacina
depende da Anvisa, não depende
de nenhum de nós”, defendeu.

Constituinte
O parlamentar disse ainda

que não é o momento de redis-

cutir a Constituição brasileira.
No domingo (25), por amplo
apoio popular, os chilenos deci-
diram descartar a atual Consti-
tuição do país, da era do ditador
Augusto Pinochet, em favor de
uma nova Carta, que será escrita
pelos cidadãos.

“Está se misturando históri-
as distintas. A história do Chi-
le é uma, a nossa é outra.
Nós temos uma Constituição
cons t ru ída  num processo
sem violência. Acho que o
nosso papel não é esse, exis-
tem problemas, mas não fa-
zer uma ruptura institucio-
nal. Nosso papel é continuar
fazendo as reformas”, argu-
mentou.

Segunda-feira, (26), o líder
do governo na Câmara, deputa-
do Ricardo Barros (PP-PR), dis-
se que a atual Constituição, pro-
mulgada em 1988, tornou o Bra-
sil ingovernável. Para o deputa-
do, o contribuinte não tem como
suportar todos os direitos con-
solidados no texto.

“Não dá para fazer de conta
que não há esse problema a en-
frentar. É preciso coragem para
pensar um Brasil diferente. Er-
ramos a fórmula, então vamos
fazer uma nova fórmula, porque
esta se mostrou inviável”, disse.
(Agencia Brasil)

O Ministério do Desen-
volvimento Regional (MDR)
do governo federal e a Se-
cretaria de Estado da Habita-
ção do estado de São Paulo
entregaram  na terça-feira
(27) na capital paulista 300
apartamentos populares no
bairro do Lajeado, na zona
Leste da cidade.

Essa foi a segunda e últi-
ma etapa de entrega das mo-
radias populares do Conjun-
to Habitacional São Carlos,
que tem ao todo 600 aparta-
mentos. O projeto é resulta-
do de parceria entre os go-
vernos federal, estadual e a
prefeitura de São Paulo.

Foram investidos no em-
preendimento R$ 75,7 mi-
lhões: R$ 12,1 milhões da
agência de fomento do gover-

Governos federal e de
São Paulo entregam 300
apartamentos na capital

no paulista destinada à constru-
ção de moradias populares; R$
57,6 milhões da Caixa; e R$ 6
milhões da prefeitura, que
também doou o terreno.

As unidades foram destina-
das a famílias com renda men-
sal de até R$ 1,8 mil. Elas te-
rão até 120 meses para quitar
o imóvel com prestações que
variam entre R$80 e R$270
por mês, dependendo do ren-
dimento familiar.

Os apartamentos do con-
junto São Carlos têm dois dor-
mitórios, sala, cozinha, banhei-
ro e área de serviço, distribuí-
dos em 49 metros quadrados
de área útil. O residencial con-
ta com paisagismo, área de la-
zer, playground, centro comu-
nitário e quadra poliesportiva.
(Agencia Brasil)

Presidente do TSE defende maior
participação feminina na política
O combate a notícias falsas

e candidaturas laranjas, a segu-
rança nas eleições e a maior par-
ticipação de mulheres na políti-
ca estão no Plano de Ação para
as Eleições 2020, apresentado
na terça-feira (27) em Brasília.
A apresentação do plano contou
com a presença do presidente do
Tribunal Superior Eleitoral, mi-
nistro Luís Roberto Barroso, o
ministro da Justiça e Segurança
Pública, André Mendonça e o
diretor-geral da Polícia Federal
(PF), Rolando Alexandre.

Na ocasião, o presidente do
TSE defendeu o aumento da par-
ticipação das mulheres na polí-
tica. Segundo ele, o Brasil tem
“irrisórios” 15% de participação
feminina no Congresso Nacio-
nal o que coloca o país numa
posição desfavorável, na compa-
ração com outros países. Barro-
so citou duas razões para a de-
fesa: “A primeira é por uma
questão de justiça de gênero. Se
existe 50% de mulheres na so-
ciedade - até um pouco mais de
50% -, é natural que exista uma
representação mais significati-
va. E em segundo lugar porque
há um conjunto de atributos e de
qualificações tipicamente femi-
ninas que efetivamente contribu-

em para o aprimoramento da
vida pública”, afirmou.

Na avaliação de Barroso,
mais mulheres na política seria
bom para o país e para o interes-
se público. “Eu gosto sempre de
lembrar que os países que tive-
ram melhores resultados no en-
frentamento da pandemia, por
acaso ou não, eram liderados por
mulheres: a Nova Zelândia, a
Alemanha e a Dinamarca. Por-
tanto, mais mulheres na politica
é uma ideia de avanço civiliza-
tório”, completou.

Fake News
O combate às noticiais fal-

sas contará com o apoio da PF,
que adquiriu um software para
percorrer o caminho das fakes
news. Segundo Barroso, a Justi-
ça Eleitoral tem procurado
conscientizar a sociedade. Além
disso, ele destacou que a Corte
tem parceria com redes sociais
e com checadores de notícias
para evitar a circulação de notí-
cias falsas.

“Queremos aprimorar a de-
mocracia brasileira e não permi-
tir que ela se deteriore por gru-
pos minoritários, irrelevantes,
mas que têm um grande poder de
estrago, que são essas milícias

digitais, que disseminam a falsi-
dade e a mentira e, ainda quando
não se tem uma comprovação
empírica de que isso mude o re-
sultado das eleições, isso degra-
da a qualidade do debate público”,
criticou o presidente do TSE.

Luís Roberto Barroso acres-
centou que a liberdade de ex-
pressão permite a circulação de
todas opiniões “até as mais ab-
surdas”. “A verdade não tem
dono, mas a mentira deliberada
tem dono, sobretudo quando ela
é articulada e hierarquizadamen-
te difundida por mercenários
que são pagos para isso. Nós es-
tamos atrás deles”, garantiu o
ministro.

Candidaturas laranja
As candidaturas laranja tam-

bém estão na mira da Justiça Elei-
toral. Uma das evidências mais tí-
picas desse tipo de crime é a in-
compatibilidade entre os recursos
recebidos e quantidade de votos
obtidos. Para combater a fraude,
a PF já está atuando no cruzamen-
to de dados para abrir investiga-
ção contra os suspeitos.

Drones
Durante a apresentação do

plano, o diretor-geral da PF in-

formou que mais de 100 drones
(aeronaves controladas remota-
mente) vão atuar para inibir cri-
mes eleitorais, como boca de
urna, compra de votos e trans-
porte ilegal de eleitores.

Os equipamentos, adquiri-
dos por cerca de R$ 200 mil
cada, serão distribuídos por ses-
sões de municípios brasileiros
que, historicamente, apresentam
problemas. Os drones não fica-
rão no campo de visão das pes-
soas, já que têm capacidade de
alcance para obter imagens de
centímetros a mais de 6 quilô-
metros de distância do objeto
filmado.

Segundo o presidente do
TSE, além da segurança sanitá-
ria do pleito, para impedir que a
pandemia se espalhe em razão da
votação, outra grande preocupa-
ção da Justiça Eleitoral é garan-
tir eleições “livres, limpas e
seguras”. “É  preciso combater
a criminalidade eleitoral, tan-
to a criminalidade convencio-
nal - que é essa da compra de
votos, que é essa que degrada a
democracia - como a crimina-
lidade de transporte ilegal,
boca de urna e outros atos ilí-
citos praticados no dia das elei-
ções. (Agencia Brasil)

Contran publica requisitos para
fiscalização da velocidade de veículos

A partir de 1º de novembro,
entram em vigor os requisitos
técnicos mínimos para a fisca-
lização da velocidade de veícu-
los automotores, elétricos, re-
boques e semirreboques defini-
dos pela Resolução Nº 798, pu-
blicada em setembro pelo Con-
selho Nacional de Trânsito
(Contran).

Com as medidas, o Contran,
órgão vinculado ao Ministério da
Infraestrutura, pretende privilegi-
ar o caráter educativo, em vez do

meramente punitivo, em suas fis-
calizações ostensivas no trânsito.

A Resolução 798 apresenta
regras e critérios técnicos para
instalação e uso de radares fixos
ou portáteis, de forma a evitar
que sejam instalados em locais
pouco visíveis. A norma determi-
na que os locais em que houver
fiscalização de excesso de velo-
cidade por meio de medidores do
tipo fixo sejam precedidos de si-
nalização, de forma a garantir a
segurança viária e informar, aos

condutores, a velocidade máxima
permitida para o local.

Segundo o presidente do
Contran e diretor-geral do De-
partamento Nacional de Trânsi-
to (Denatran), Frederico Carnei-
ro, o propósito das mudanças é
fazer com que o condutor seja
alertado do limite de velocida-
de da via, perceba os riscos, re-
duza a velocidade do veículo e,
com isso, reduza as chances de
sofrer acidentes.

Entre as mudanças imple-

mentadas estão também a proi-
bição do uso de equipamentos
sem dispositivo registrador de
imagem; a restrição do uso do
radar do tipo fixo redutor em tre-
chos críticos e de vulnerabilida-
de de usuários da via, especial-
mente, pedestres, ciclistas e ve-
ículos não motorizados; e a pu-
blicação da relação dos trechos
e locais aptos a serem fiscaliza-
dos nos sites da autoridade de
trânsito com circunscrição so-
bre a via. (Agencia Brasil)

BNDES chega a marca de R$ 100 bi
investidos durante a pandemia

O presidente do Banco Na-
cional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES), Gus-
tavo Montezano, participou na
terça-feira (27)  do programa A
Voz do Brasil. Ele comentou
sobre a marca de R$ 100 bilhões
em recursos movimentados em
apoio a empresas e qual será o
foco na hora de destinar esses
recursos.

Desde o início da pandemia,
o BNDES colaborou em medi-

das do governo para diminuir os
impactos do novo coronavírus,
como o saque emergencial do
FGTS.

Até agosto, foram repassa-
dos R$ 20 bilhões para o Fundo
de Garantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS). Isso permitiu que
pessoas físicas fizessem os sa-
ques emergenciais e pudessem
destinar parte dos recursos ao
consumo, de modo a ajudar a
retomada da economia e a dar

fôlego aos pequenos negócios.
Outro foco do banco tem

sido promover investimentos
que tenham impacto social e
ambiental, seja em energia elé-
trica, agronegócio e concessões.
Isso ocorre principalmente nas
regiões Norte e Nordeste. Um
exemplo é a captação de recur-
sos para financiar o Programa
Mais Luz para a Amazônia. O
objetivo do projeto é levar ener-
gia renovável, especialmente de

fonte solar, a 82 mil famílias em
áreas remotas da região.

O BNDES lançou, em se-
tembro, a nova linha Crédito e
Serviços 4.0, que vai financiar
serviços tecnológicos avançados
e os chamados intangíveis, em
especial voltados para a peque-
na e média empresa. A nova li-
nha visa a modernização das
empresas, estimulando a trans-
formação digital e adoção de tec-
nologias 4.0. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

O número de municípios com
mais eleitores que habitantes au-
mentou na comparação com o
cenário visto nas eleições de
2018. Segundo levantamento fei-
to pela Confederação Nacional
de Municípios (CNM), desta vez
são 493, 8,8% das cidades brasi-
leiras. Em 2018, quando 308 ci-
dades do Brasil registraram essa
inversão, o aumento foi de 60%.

O estudo foi feito a partir do
cruzamento de dados da base de
eleitores do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) com a população
oficial calculada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). O estado com o
maior número em termos per-
centuais é Goiás (22,76%), se-
guido do Rio Grande do Norte
(17,9%) e da Paraíba (14,8%).

Proporcionalmente, a cidade
que lidera a lista nacional de mu-
nicípios com mais eleitores do
que habitantes é Severiano Melo
(RN). Lá, segundo estimativa do
IBGE, são 2.088 habitantes, já os
dados do TSE apontam 6.482
eleitores aptos a votar, o número
é três vezes maior que a quanti-
dade de habitantes.

Em números absolutos, na li-
derança da lista nacional de mu-
nicípios com mais eleitores que
habitantes está o município per-
nambucano de Cumaru,no Agres-
te do estado. Segundo o IBGE, ele
possui 10.192 moradores, já o
TSE aponta que há na cidade 15.
335 cidadãos aptos a votar este
ano.

A diferença, segundo o con-
sultor da área técnica, da CNM,
Eduardo Stranz, pode ser justifi-
cada por desatualizações nas es-
timativas de população feitas
pelo IBGE, fraudes e , especial-
mente, por questões afetivas.
“Existe uma ligação muito gran-
de das pessoas com as cidades
onde elas nasceram, sobretudo
nesses municípios pequenos.
Elas migram para cidades maio-
res, regiões metropolitanas ou
cidades-pólo em busca de em-
prego ou estudo, mas não trans-
ferem seus títulos eleitorais, isso
é muito comum”, avaliou.

Stranz, que há mais de 30
anos trabalha com municípios,
lembrou ainda que em cidades
menores a disputa política é mui-

Cresce 60% o número de
cidades com mais eleitores

que habitantes
to acirrada e as pessoas nascidas
nessas localidades têm sempre
algum grau de parentesco com os
candidatos o que, segundo ele,
também contribui para que elas
não transfiram seus títulos.

Outro ponto que deve ser le-
vado em conta é a defasagem nos
dados sobre a população brasilei-
ra. “Isso está mais evidente ago-
ra, em 2015. Segundo o Plano
Nacional de Estatística, o IBGE
teria que ter feito uma contagem
populacional para ajustar a fór-
mula que calcula essa estimati-
va, mas isso não aconteceu sob o
argumento de falta de verba”, ex-
plicou o especialista.

O Brasil adota uma das seis
fórmulas utilizadas no mundo
para estimar a população . A equa-
ção, que projeta o número de ha-
bitantes a partir de dados do Cen-
so Demográfico, tem eficiência
por quatro anos, no quinto ano, é
preciso recontar a população para
ajustar a fórmula. “Como não foi
feito isso, as populações estima-
das a partir de 2015 têm tendên-
cia mais ao erro que acerto. Isso
também pode ser importante nes-
sa diferença”, destacou Eduardo
Stranz.

Questionado se o número
maior de eleitores em relação aos
habitantes em determinadas cida-
des não pode significar fraude, o
consultor disse que sim, mas que
casos de curral eleitoral são pon-
tuais. “Hoje em dia isso é cada
vez menos comum. As pessoas
têm muito mais acesso à infor-
mação, discussão política. Olhan-
do o perfil dessas cidades, fica
mais evidente a ligação das pes-
soas com sua terra natal.

Nos casos em que há muita
discrepância entre eleitores e
habitantes ou que há um aumento
da transferência de domicílios, a
Resolução 22.586/2007, do
TSE, determina que seja feita uma
revisão do eleitorado sempre que
for constatado que o número de
eleitores é maior que 80% da
população, que o número de
transferências de domicílio elei-
toral for 10% maior que no ano
anterior, e que o eleitorado for
superior ao dobro da população
entre 10 e 15 anos, somada à
maior de 70 anos no município.
(Agencia Brasil)


