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Pandemia faz custo do governo federal
crescer 70% no primeiro semestre
Marinho anuncia liberação de
R$ 21,5 milhões para o Amapá
IBGE prevê safra de 253,2 milhões
de toneladas para o próximo ano
Página 4

Página 3

A Armênia, o Azerbaijão e
a Rússia anunciaram que assinaram um acordo para encerrar o conflito militar na região
de Nagorno-Karabakh após
mais de um mês de derramamento de sangue.
O primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, anunciou
a assinatura do acordo nas redes sociais nas primeiras horas da terça-feira (10, horário
local), e o Kremlin e o presidente do Azerbaijão, Ilham
Aliyev, confirmaram a notícia
posteriormente.
“A assinatura do documento trilateral será um ponto crucial na resolução do conflito”,
disse Aliyev em reunião online com o presidente russo,
Vladimir Putin, transmitida
pela televisão.
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Previsão do Tempo
Quarta: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

28º C
19º C

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu manter a suspensão dos
testes de estudo clínico da vacina CoronaVac. A suspensão
ocorreu por causa de um “evento adverso grave”.
De acordo com o presidente
da agência reguladora, Antonio
Barra, a decisão foi tomada pela
área técnica da Anvisa a partir de
informações encaminhadas ao
órgão pelo Instituto Butantan,
laboratório que conduz os estudos no Brasil. Ainda não há pre-

visão de retomada dos testes.
As informações foram recebidas e analisadas pela gerênciageral de medicamentos da Anvisa, responsável por acompanhar
os testes. Em coletiva de imprensa realizada na terça-feira
(10) sobre o assunto, Barra disse que a agência seguiu o que está
previsto nos protocolos de Boas
Práticas Clínicas para este tipo
de procedimento.
“Quando temos eventos adversos não esperados, aqueles
que no primeiro momento não

Estoques de sangue no estado
de São Paulo estão em
situação crítica
O estoque de cinco tipos de
sangue da Fundação Pró Sangue – Hemocentro de São Paulo, que fornece sangue para
todo o estado, chegou na terça-feira, (10) ao estado crítico: O positivo, O negativo, A
negativo, B positivo e B negativo. Estado crítico significa
que só há disponibilidade de
fornecimento de sangue para,

no máximo, mais um dia. O tipo
A positivo está em estado de alerta (disponibilidade para até dois
dias). Já o estoque de AB negativo e AB positivo estão estáveis.
Para fazer a doação de sangue, o
doador deve estar em boas condições de saúde; ter entre 16 e
69 anos, desde que a primeira
doação tenha sido feita até 60
anos.
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Governo lança conjunto de
medidas para retomada do
turismo no país
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Esporte

500 Milhas de Kart começa
nesta quarta-feira com
treinos livres
Os treinos livres da 24ª
edição das 500 Milhas de Kart
começam nesta quarta-feira às
15h50, no Kartódromo Granja Viana, localizado em Cotia,
na Grande São Paulo. Com
sete horas de duração e aproximadamente 500km de corrida em 2020, a tradicional
prova de endurance do kartismo brasileiro terá largada neste sábado (14) a partir das 17h
(horário de Brasília).
“Estamos muito ansiosos
para o início das 500 Milhas
de Kart.
Página 6

Copa Truck coroa Valdeno
Brito com título e vai à Grande
Final com sete finalistas

Noite

Foto/ Duda Bairros

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,38
Venda:
5,38
Turismo
Compra: 5,32
Venda:
5,53

EURO
Compra: 6,36
Venda:
6,36

conseguimos estabelecer uma
correlação, a sequência de eventos é uma só: a interrupção do
estudo”, disse Barra. “O protocolo manda que seja feita a interrupção do teste e se nós não o
fazemos, a responsabilidade obviamente é nossa diante da repetição desse mesmo evento”, afirmou Barra.
A defesa foi acompanhada
pela diretora da Anvisa, Alessandra Bastos, que justificou a decisão da agência dizendo que, até
a segunda-feira (9), a única informação de que a agência dispunha
era que um evento adverso grave
não esperado havia ocorrido, o
que, segundo o protocolo, determinava a suspensão.
“Todos nós aqui queremos ter
a saúde resguardada e quando
estamos falando de uma vacina
para o enfrentamento de uma
doença nova não há, de fato, a
menor possibilidade de dúvida.
Quando a informação não nos
da segurança para seguir, a suspensão é previsto em protocolos internacionais”, afirmou
Alessandra.
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repartição de receitas com estados, municípios e organizações da sociedade.
Os principais componentes
que elevaram os custos foram
o auxílio emergencial, que fez
o item gastos financeiros crescer 79% nos seis primeiros
meses de 2020, e as compras
de equipamentos para enfrentar a pandemia, que elevou os
custos de funcionamento do
Ministério da Saúde em 55%,
de R$ 8,22 bilhões para R$
12,73 bilhões.
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Valdeno Brito

Augustus Toniolo mostra
superação com 12
ultrapassagens e melhor volta
em Final do ROK The RIO
Jovem talento do kartismo
brasileiro, o piloto Augustus
Toniolo foi aos Estados Unidos no último final de semana
para disputar o ROK The Rio,
torneio realizado em Las Vegas, no estado americano de
Nevada. O paranaense demonstrou muita superação na Final
da categoria Micro, na qual largou na 19ª colocação e terminou em 7º, além de cravar a

A Copa Truck definiu no último final de semana em Curitiba os
três últimos finalistas para a Grande Final, que acontece no próximo mês em Interlagos. Com um
sétimo e um sexto lugares, respectivamente, Valdeno Brito levou o
título da Terceira Copa graças principalmente às duas vitórias obtidas
na etapa anterior em Cascavel.
“Corri com o regulamento
debaixo do braço e apenas levei o
caminhão até as bandeiradas. Por
conta do restritor, meu caminhão
perdia 12 km/h de reta e isso tornou impossível qualquer tipo de
resistência nas disputas. Página 6

melhor volta da prova.
“Foi uma etapa de muito
aprendizado aqui em Las Vegas. Tivemos uma pane no
motor na penúltima classificatória e isso fez com que a
gente largasse um pouco
mais para trás do grid. Foi
uma pena porque, não fosse
a quebra do motor, acredito
que íamos largar entre os
cinco primeiros. Página 6

Terceira etapa começa nesta
quinta-feira com disputa
ainda mais acirrada
Foto/ Ana Patrícia

Armênia,
Azerbaijão e
Rússia assinam
acordo para
encerrar
conflito

Foto/ Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr

A BioNTech, líder na corrida para produzir evidências de
uma vacina contra covid-19 que
funcione, está planejando estabelecer um preço para o potencial imunizante em duas doses
abaixo das “taxas típicas de mercado” e criará diferenciações
entre países e regiões.
Em evento online do Financial Times, o chefe de estratégia da empresa alemã de biotecnologia, Ryan Richardson,
disse que o preço da vacina,
desenvolvida em conjunto com
a farmacêutica norte-americana Pfizer e que ainda precisa
obter aprovação regulatória,
refletirá os riscos financeiros
que seus investidores do setor
privado correram.
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Anvisa mantém suspensão de
testes da CoronaVac no país

Foto/Carsten Horst

BioNTech:
preço
de vacina
será abaixo
do mercado e
diferenciado

Os custos totais do governo federal totalizaram R$ 1,73
trilhão e aumentaram 70% no
primeiro semestre de 2020 em
relação ao mesmo período do
ano passado por causa da
pandemia da covid-19, divulgou na terça-feira (10) o Tesouro Nacional. O indicador
mede os gastos dos Três Poderes da União e do Ministério Público Federal com mão
de obra, funcionamento,
insumos, gastos financeiros,
desvalorização de patrimônio e

Alison passa pelo bloqueio de André
A temporada 2020/2021 do
Circuito Brasileiro Vôlei de Praia
já engrenou de vez e nesta semana
acontece a terceira etapa masculina. Após duas etapas já realizadas
as duplas tiveram mais tempo para
se adaptar ao ritmo de competição
e ao formato de disputa na “bolha”

do Centro de Desenvolvimento
de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ), sede de todos os torneios até agora. Alison, campeão no
último evento, e George, ouro
na primeira parada, o campeonato tem tudo para ser ainda
mais disputado.
Página 6

Jornal O DIA SP

São Paulo

PÁGINA 2

QUARTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2020

Estoques de sangue no estado de
São Paulo estão em situação crítica
O tipo A positivo está em estado de alerta (disponibilidade para até dois dias). Já o estoque de AB negativo e AB positivo estão estáveis.
Para fazer a doação de sangue, o doador deve estar em boas
condições de saúde; ter entre 16
e 69 anos, desde que a primeira
doação tenha sido feita até 60
anos; pesar no mínimo 50 kg; estar descansado e alimentado (evi-
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O estoque de cinco tipos
de sangue da Fundação Pró
Sangue – Hemocentro de São
Paulo, que fornece sangue
para todo o estado, chegou na
terça-feira, (10) ao estado
crítico: O positivo, O negativo, A negativo, B positivo e B
negativo. Estado crítico significa que só há disponibilidade
de fornecimento de sangue
para, no máximo, mais um dia.

tar alimentação gordurosa nas
quatro horas que antecedem a
doação, e bebidas alcoólicas, 12
horas antes); e apresentar documento original com foto recente. Todos os doadores deverão
passar pela triagem da Fundação

Pró-Sangue, que obedece a normas
nacionais e internacionais, como
as do Ministério da Saúde e da Associação Americana e Conselho
Europeu de Bancos de Sangue.
Respostas a dúvidas sobre
a doação e os horários espe-

CESAR
NETO

cíficos de funcionamento de
cada posto podem ser obtidos
pelo Alô Pró Sangue (11)
4573-7800 ou pelo site http:/
/www.prosangue.sp.gov.br .
A Fundação Pró-Sangue
está entre os cinco maiores
bancos de sangue da América
Latina e é centro de referência da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organi-

DOMINGO 15 DE NOVEMBRO

VOTE
ANDRÉ SANTOS

www.cesarneto.com
M Í D I AS
O jornalista ... Cesar Neto ... tem sua coluna diária de política
publicada na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. O site
www.cesarneto.com recebeu Medalha Anchieta (Câmara paulistana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia SP). Twitter ...
@cesarnetoreal ... Email cesar@cesarneto.com
+
CÂMARA (SP)
Vereador Mario Covas (PODEMOS ex-PTN) não tem perdido
tempo em atacar adversários. Tá em busca de uma grande votação
por reeleição - com repetição dos votos que teve pro Senado 2018
- pra em 2022 partir pra Câmara Federal ou Senado novamente ...
+
PREFEITURA (SP)
Juiz Eleitoral Martim Vargas não cometeu nenhum pecado em
não permitir publicação de pesquisa Datafolha que - assim como
Ibope - estariam usando os 3 pontos de margem de erro pra puxar
Russomanno pra baixo. Usou critérios objetivos. Não foi censura
...
+
ASSEMBLEIA (SP)
Quase todos os deputados e deputadas - inclusive alguns suplentes - que disputam prefeituras em suas cidades têm alguma
esperança de vencer a eleição 2020, especialmente que tá tendo
algum apoio do governador Doria (PSDB) e do vice Rodrigo (DEM
ex-DEM) ...
+
GOVERNO (SP)
Segue a guerra aberta pela vacina sino-paulista-brasileira. De
um lado Doria (novo PSDB) achando que a ANVISA interfere na
continuidade da Coronavac (parceria com o Butantã) e Bolsonaro
achando que tem mais é que parar mesmo, porque morreu um dos
testados ...
+
CONGRESSSO (BR)
Já é guerra a disputa dos cargos das Mesas Diretoras no Senado e Câmara dos Deputados, com as eleições marcadas pra 1º
fevereiro 2021. O PMDB (de novo MDB) com Temer, o então
PFL (hoje DEM) do ACM, o PSDB de FHC e o PT do Lula dominaram desde os anos 1980 ...
+
PRESIDÊNCIA (BR)
Acreditando que Trump (Republicano) vai virar o jogo - das
possíveis fraudes nas urnas - na Suprema Corte (USA), Bolsonaro
diz que o Brasil precisa parar de ser um país de maricas e que os
Democratas não vão tomar conta da Amazônia brasileira. Quem
viver verá
+
PARTIDOS (BR)
O REPUBLICANOS, ajudado pelos deputados Bolsonaristas
ainda filiados ao PSL- que foi da família Bolsonaro - na ALESP,
jogam todas as fichas no voto útil que poderá finalmente levar o
Deputado Federal Russomanno ao 2º turno da prefeitura de São
Paulo. Vai vendo ...
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zação Mundial da Saúde
(OMS). Mensalmente, coleta
e processa cerca de 10.000
bolsas de sangue destinadas ao
atendimento de cerca de 100
instituições públicas da rede
estadual de saúde, entre elas o
Hospital das Clínicas, o Instituto do Coração, o Instituto do
Câncer de São Paulo, e o Hospital Dante Pazzanese.
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Pandemia faz custo do governo federal
crescer 70% no primeiro semestre

IBGE prevê safra de
253,2 milhões de toneladas
para o próximo ano
A produção nacional de
grãos, cereais, leguminosas e
oleaginosas para 2021 deve atingir 253,2 milhões de toneladas,
uma alta de 0,5% em relação a
2020, o que equilvale a 1,248
milhão de toneladas. É o que prevê a primeira estimativa da produção nacional, divulgada na terça-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Segundo o instituto, a previsão de aumento ocorre principalmente na produção da soja,
com crescimento de 4,6% ou 5,6
milhões de toneladas, e do milho primeira safra, que deve subir 1,7% ou 445 mil toneladas.
Por outro lado, deve ocorrer
declínios da produção do milho
segunda safra (-5,4% ou 4 milhões de toneladas), do arroz (2,4% ou 260, 5 mil toneladas),
do algodão herbáceo (-11,9% ou
837,9 mil toneladas), do feijão
primeira safra (-2,2% ou 28,5
mil toneladas), do feijão segunda safra (-4,5% ou 45,4 mil toneladas) e do feijão terceira safra (-6,5% ou 38,6 mil toneladas).
Sobre a área plantada prevista, o IBGE indica que cresceram
a soja em grão (1,2%), o milho
em grão primeira safra (1,7%)
e o milho em grão segunda safra
(1,0%). Devem ocorrer variações negativas nas áreas do algodão herbáceo em caroço (8,6%), do arroz em casca (1,1%), do feijão primeira safra
(-0,3%), do feijão segunda safra
(-3,1%) e do feijão terceira safra (-4,9%).
Safra 2020
A estimativa de outubro para
a safra de 2020 alcançou 252
milhões de toneladas, o que é
4,4% superior à de 2019, quando foram produzidas 241,5 milhões de toneladas. A soja terá
produção de 121,5 milhões de
toneladas, o milho de 100,9 milhões de toneladas, sendo 26,6
milhões de toneladas na primeira safra e 74,2 milhões de tone-

ladas na segunda. O arroz teve
uma produção de 11,1 milhões
de toneladas e, o algodão, de 7,1
milhões de toneladas.
A área a ser colhida em 2020
ficou em 65,3 milhões de hectares, aumento de 2,1 milhões
de hectares frente a 2019, ou
3,3%. Os principais produtos são
o arroz, o milho e a soja, que
somam 92,6% da estimativa da
produção e 87,1% da área a ser
colhida. Na comparação com
2019, houve acréscimos este
ano de 3,5% na área do milho,
sendo 2,8% na primeira safra e
de 3,8% na segunda; a área da
soja cresceu 3,5% e a de algodão herbáceo aumentou 0,1%,
enquanto o arroz apresentou queda de 1,1%. Na produção, houve
altas de 7,1% para a soja, de 7,8%
para o arroz, de 2,5% no algodão herbáceo e de 0,3% para o
milho, sendo aumento de 2,5%
na primeira safra e queda de
0,5% na segunda.
Na comparação com setembro de 2020, houve aumentos
nas estimativas da produção do
milho primeria safra (0,5%), do
milho segunda safra (0,4%), do
feijão primeira safra (0,2%) e da
soja (0,1%). O IBGE registrou
queda na comparação mensal na
produção do algodão herbáceo (0,2%), do feijão terceira safra (0,6%), do feijão segunda safra
(-1,6%), da uva (-3,2%, da cevada (-5,8%), do trigo (-6,3%) e
da aveia (-9,5%).
Entre os estados, Mato
Grosso é o maior produtor nacional de grãos, com 28,9% do
total, seguido pelo Paraná
(16,0%), Rio Grande do Sul
(10,5%), Goiás (10,3%), Mato
Grosso do Sul (8,0%) e Minas
Gerais (6,3%). Por região, o
Centro-Oeste concentra 47,5%
da produção (119,8 milhões de
toneladas), o Sul 29,1% (73,3
milhões de toneladas), o Sudeste 10,1% (25,6 milhões de toneladas), o Nordeste 8,9% (
22,4 milhões de toneladas) e o
Norte tem 4,4% (11 milhões de
toneladas). (Agencia Brasil)

os custos de funcionamento
(um dos itens dos custos totais
do governo federal) teriam caído 6% no primeiro semestre
em relação ao mesmo período
do ano passado para o Poder
Executivo federal. A maior parte da redução deve-se ao trabalho remoto de servidores públicos durante a pandemia, que reduziu em 42% os gastos com
diárias e passagens, em 41% as
despesas de copa e cozinha, em
17% as de telefonia e de 11%
as de água, esgoto, energia elétrica e gás.
Os demais poderes também
registraram redução de custos
por causa do teletrabalho. O
custo de funcionamento do Poder Legislativo federal caiu 4%

no primeiro semestre. No Poder Judiciário, a queda chegou
a 11% e, no Ministério Público
Federal, chegou a 14%.
Mão de obra
As despesas com mão de
obra nos Três Poderes e no Ministério Público subiram apenas
1% nos seis primeiros meses
de 2020. Em relação aos gastos financeiros, que subiram
79% impulsionados pelo auxílio emergencial, outros itens
que puxaram o crescimento foram o aumento da transferência
de recursos para bancar a redução da conta de energia durante
a pandemia e a ajuda de R$ 60,1
bilhões para estados e municípios, aprovada pelo Congresso.

Essa foi a primeira vez em
que o Tesouro divulgou o Boletim Foco em Custos. O documento foi publicado na versão
anual, com dados de 2019, e semestral, com os números dos
seis primeiros meses de 2020.
Segundo o órgão, o documento
tem o objetivo de medir tanto o
consumo de recursos pelo setor público como a prestação de
bens e de serviços à sociedade.
Os valores são apurados por
meio da comparação do valor
do patrimônio em relação ao
período anterior.
Ranking
A versão anual do Boletim
trouxe um ranking de desempenho para a transparência de qua-

lidade da informação de custo
entre os vários órgãos do governo. A lista foi elaborada com
base em três categorias de avaliação: regularidade, dispersão
e personalização. Os órgãos e
autarquias foram avaliados em
quatro grandes grupos.
O Comando da Aeronáutica
ficou em primeiro lugar entre
as setoriais de custos; a Unipampa venceu entre as universidades
federais. A Agência Nacional de
Águas (ANA) destacou-se entre
as agências governamentais. A
Empresa Brasil de Comunicação
(EBC), por sua vez, foi a líder
entre as empresas estatais dependentes em relação à transparência nas informações de custos.
(Agencia Brasil)

Banco do Brasil
reforça linhas de crédito
BioNTech: preço
rural com R$ 1 bi
de vacina será abaixo
do mercado e
diferenciado
A BioNTech, líder na corrida para produzir evidências de uma
vacina contra covid-19 que funcione, está planejando estabelecer um preço para o potencial imunizante em duas doses abaixo
das “taxas típicas de mercado” e criará diferenciações entre países e regiões.
Em evento online do Financial Times, o chefe de estratégia
da empresa alemã de biotecnologia, Ryan Richardson, disse que
o preço da vacina, desenvolvida em conjunto com a farmacêutica norte-americana Pfizer e que ainda precisa obter aprovação
regulatória, refletirá os riscos financeiros que seus investidores
do setor privado correram.
“Buscamos perseguir uma abordagem equilibrada que reconheça que a inovação exige investimento de capital, então o plano para o preço da nossa vacina está bem abaixo das taxas típicas
de mercado, refletindo a situação em que estamos e o objetivo
de garantir acesso amplo ao redor do mundo”, disse Richardson
no evento do FT.
“Espero que exista uma precificação diferenciada em certas
regiões do mundo”, acrescentando, se recusando a detalhar este
tema. (Agencia Brasil)

Armênia, Azerbaijão
e Rússia assinam
acordo para
encerrar conflito
A Armênia, o Azerbaijão e a Rússia anunciaram que assinaram um acordo para encerrar o conflito militar na região
de Nagorno-Karabakh após mais de um mês de derramamento de sangue.
O primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, anunciou
a assinatura do acordo nas redes sociais nas primeiras horas
da terça-feira (10, horário local), e o Kremlin e o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, confirmaram a notícia posteriormente.
“A assinatura do documento trilateral será um ponto crucial
na resolução do conflito”, disse Aliyev em reunião online com o
presidente russo, Vladimir Putin, transmitida pela televisão.
Putin afirmou que forças de paz russas seriam destacadas ao
longo do front em Nagorno-Karabakh e do corredor entre a região e a Armênia.
Arayik Harutyunyan, o líder da região de Nagorno-Karabakh,
disse no Facebook que concordou com a assinatura do pacto “para
encerrar a guerra assim que possível”.
A declaração ocorre após seis semanas de combates pesados
e de avanços das forças do Azerbaijão. O governo de Baku disse
ter tomado na segunda-feira dezenas de assentamentos em Nagorno-Karabakh, um dia após proclamar vitória na batalha pela
segunda maior cidade da região estratégica.
O conflito aumentou os temores de uma guerra regional mais
ampla, com a Turquia apoiando seu aliado Azerbaijão, enquanto a
Rússia tem um pacto de defesa com a Armênia, além de uma
base militar no país. (Agencia Brasil)

O Banco do Brasil anunciou
na terça-feira (10) a liberação de
R$ 1 bilhão para reforçar suas
linhas de crédito rural, voltadas
ao financiamento de máquinas e
equipamentos agropecuários. A
contratação utilizará recursos
próprios da poupança rural, com
taxa de 7,5% ao ano e prazo de
até seis anos.
De acordo com o banco, o
valor complementa volumes inicialmente disponibilizados para
a safra 2020/2021, que já de-

sembolsou R$ 9,1 bi em operações de investimento agropecuário, 27% a mais que o mesmo
período da safra anterior.
“O nosso objetivo é atender a uma demanda crescente
do setor, dinamizando a cadeia produtiva das empresas
fabricantes e revendas e contribuindo para a transformação tecnológica no campo”,
declarou o vice-presidente do
BB, João Rabelo, em nota.
(Agencia Brasil)

União pode economizar
R$ 8,5 mi com compra
centralizada de softwares
A União pretende economizar cerca de R$ 8,5 milhões com
a compra centralizada de softwares para 55 órgãos, informou na
terça-feira (10) o Ministério da
Economia. O pregão eletrônico
foi publicado na edição de terça-feira (10) do Diário Oficial
da União.
Ao todo, a pasta deve desembolsar R$ 41 milhões.
Responsável por centralizar a
licitação, a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia
informou que a economia virá
tanto da redução de custos com
processos de aquisição como
com a obtenção de descontos
vinda da centralização da compra em maiores volumes.
Outra economia indireta será
obtida com a virtualização dos

softwares no Poder Executivo
Federal. O governo pretende criar versões virtuais de servidores
que possam ser usadas em conjunto por vários órgãos, sem a
necessidade de investimentos
em máquinas físicas que não
compartilham recursos de tecnologia da informação.
Um ganho adicional, explicou a Secretaria de Gestão, será
o fornecimento do direito de
atualização e de suporte dos
softwares pela empresa vencedora. O próprio edital estabelece essa obrigação nas propostas, o que elimina a necessidade de o governo executar
gastos adicionais quando uma
versão de software apresenta
problemas ou é atualizada.
(Agencia Brasil)

o vereador da educação
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cer 79% nos seis primeiros
meses de 2020, e as compras
de equipamentos para enfrentar a pandemia, que elevou os
custos de funcionamento do
Ministério da Saúde em 55%,
de R$ 8,22 bilhões para R$
12,73 bilhões.
Segundo o Tesouro Nacional, os itens que contribuíram
para o aumento dos gastos do
Ministério da Saúde foram materiais farmacológicos (medicamentos ou componentes destinados à manipulação de drogas medicinais), materiais reagentes para diagnóstico clínico
e materiais de assepsia e equipamentos de proteção individual para ação preventiva contra o
novo coronavírus (covid-19).
Sem o Ministério da Saúde,

VEREADOR

TAM 9x8 - R$200,00

Os custos totais do governo federal totalizaram R$
1,73 trilhão e aumentaram
70% no primeiro semestre de
2020 em relação ao mesmo
período do ano passado por
causa da pandemia da covid19, divulgou na terça-feira
(10) o Tesouro Nacional. O indicador mede os gastos dos Três
Poderes da União e do Ministério Público Federal com mão de
obra, funcionamento, insumos,
gastos financeiros, desvalorização de patrimônio e repartição de receitas com estados,
municípios e organizações da
sociedade.
Os principais componentes
que elevaram os custos foram o
auxílio emergencial, que fez o
item gastos financeiros cres-
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Anvisa mantém suspensão de
testes da CoronaVac no país
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu manter a suspensão dos
testes de estudo clínico da vacina CoronaVac. A suspensão
ocorreu por causa de um
“evento adverso grave”.
De acordo com o presidente da agência reguladora, Antonio Barra, a decisão foi tomada pela área técnica da Anvisa a partir de informações encaminhadas ao órgão pelo Instituto Butantan, laboratório
que conduz os estudos no Brasil. Ainda não há previsão de
retomada dos testes.
As informações foram recebidas e analisadas pela gerência-geral de medicamentos da
Anvisa, responsável por acompanhar os testes. Em coletiva
de imprensa realizada na terça-feira (10) sobre o assunto,
Barra disse que a agência seguiu o que está previsto nos
protocolos de Boas Práticas
Clínicas para este tipo de procedimento.
“Quando temos eventos
adversos não esperados, aqueles que no primeiro momento
não conseguimos estabelecer
uma correlação, a sequência de

eventos é uma só: a interrupção do estudo”, disse Barra.
“O protocolo manda que seja
feita a interrupção do teste e
se nós não o fazemos, a responsabilidade obviamente é
nossa diante da repetição desse mesmo evento”, afirmou
Barra.
A defesa foi acompanhada
pela diretora da Anvisa, Alessandra Bastos, que justificou
a decisão da agência dizendo
que, até a segunda-feira (9), a
única informação de que a
agência dispunha era que um
evento adverso grave não esperado havia ocorrido, o que,
segundo o protocolo, determinava a suspensão.
“Todos nós aqui queremos
ter a saúde resguardada e
quando estamos falando de
uma vacina para o enfrentamento de uma doença nova não há,
de fato, a menor possibilidade
de dúvida. Quando a informação não nos da segurança para
seguir, a suspensão é previsto
em protocolos internacionais”,
afirmou Alessandra.
Durante a coletiva, o gerente-geral de Medicamentos da
Anvisa, Gustavo Mendes, re-

Foto/Divulg. Minist. de Minas e Energia

Marinho anuncia liberação de
R$ 21,5 milhões para o Amapá

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, anunciou, em mensagem no
Twitter, a liberação de R$ 21,5
milhões para o governo do Amapá alugar geradores e comprar
combustíveis.
Desde o dia 3, o estado vive
uma situação de caos após um
incêndio em uma subestação que
deixou, até a terça-feira (10), milhares de pessoas sem energia
elétrica. O desabastecimento
energético levou o governo do
estado a decretar, no último dia
6, situação de emergência.
Segundo Marinho, o governo local “poderá utilizar o dinheiro para combustível para aeronaves, viaturas e aluguel de veículos, fundamentais numa operação
de emergência”, disse ele na rede
social. “Após publicação de portaria e a realização do empenho,
o recurso já poderá ser repassado para o atendimento à população”, complementou.
O desabastecimento de energia foi causado por um problema
que, além do desligamento automático nas linhas de transmissão
Laranjal/Macapá, causou um incêndio em um transformador da
subestação da capital, Macapá.
Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o

transformador que pegou fogo
pertence à empresa concessionária Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE), controlada pela espanhola Isolux, e
foi totalmente destruído. Como
mais dois equipamentos foram
danificados, não houve possibilidade de reaproveitamento
das peças para religamento da
subestação.
O Ministério de Minas e Energia criou um gabinete de gestão
de crise, com participação de
agentes do setor, como o ONS, a
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Eletrobras e a
LMTE (concessionária da linha
de transmissão), para resolver a
situação.
De acordo com a pasta, o restabelecimento total do fornecimento de energia elétrica no estado do Amapá deve ocorrer até
o próximo fim de semana, de forma gradativa.
O governo adotou um esquema de racionamento, com reativação e desligamento de energia
a cada seis horas em todo o estado, até a normalização do fornecimento. A medida foi tomada
após reunião da Companhia de
Eletricidade do Amapá (CEA)
com o Operador Nacional do Sistema Elétrico. (Agencia Brasil)

conheceu que as informações
sobre o evento foram encaminhadas pelo Butantan, mas não
foram recebidas pela agência
em razão do ataque hacker
ocorrido na semana passada,
que atingiu diversos órgãos,
entre eles o Ministério da Saúde.
Mendes disse que, após o
ocorrido, foi acionado um plano de contingência, e as informações foram recebidas no dia
9, no final da tarde. “Não poderíamos cometer o risco de
que mais voluntários fossem
vacinados sob o risco de que
mais voluntários pudessem ter
eventos adversos semelhantes. Usamos o princípio da precaução que parte do pressuposto de que, na dúvida, não
podemos arriscar”, justificou.
Questionado sobre informações noticiadas por diferentes veículos de comunicação
de que o evento adverso grave foi um óbito, por suicídio,
não tendo ligação com a vacina, Barra disse que a Anvisa
não recebeu a informação por
canais oficiais.
Segundo ele, as informações vão ser analisadas por um
comitê independente de especialistas que darão um parecer
sobre a continuidade dos tes-

tes. Somente a partir daí a Anvisa vai decidir sobre a retomada dos procedimentos.
“Diante do evento adverso
grave, o comitê independente
tem que atuar. Então a informação tem que vir daquele canal,
os demais canais por mais que
tenham informações relevantes, eles não são o comitê independente”, disse.
Butantan
Em outra coletiva de imprensa sobre o assunto, em
São Paulo, na manhã de terçafeira, o Instituto Butantan afirmou que o evento foi reportado detalhadamente à Anvisa no
último dia 6. O voluntário teria
recebido a dose no dia 29 de
outubro, 25 dias antes de o
evento adverso acontecer. Por
causa do ataque hacker, no entanto, a Anvisa só recebeu as
informações última segundafeira.
Apesar de ter se referido ao
evento como um óbito na noite de segunda-feira,, hoje o
presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, não confirmou a morte do voluntário. Ele
garantiu que o evento ocorreu
mais de três semanas depois da
aplicação da dose e que efeitos adversos relacionados são

esperados em até sete dias.
O Butantan também reforçou que ainda não se sabe se o
voluntário, que era paciente do
Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, tomou
a vacina ou o placebo (uma
substância que não apresenta
interação ou efeito no organismo).
Covas ressaltou que, por
conta do sigilo, de aspectos
éticos e de respeito à família do
voluntário, não é possível divulgar dados do paciente.
“Não podemos dar detalhes
porque isso envolve sigilo e
nos impede de dar as características do voluntário. O que
afirmo é que esses dados estão todos com a Anvisa. A
conclusão do relatório é exatamente isso: o efeito adverso
grave foi analisado e não tem
relação com a vacina”.
Covas ressaltou, que os
dados foram enviados à Anvisa dentro dos protocolos determinados pela agência reguladora e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), com todas as informações exigidas para o esclarecimento e para evitar a necessidade de paralisação do estudo. Ele criticou a suspensão
anunciada pela Anvisa sem a

realização de uma reunião prévia para mais esclarecimentos,
o que foi feito na manhã de hoje
de forma virtual.
“Eu fiquei sabendo disso
pela imprensa ontem à noite.
Nem eu nem os responsáveis
pelo estudo recebemos nenhum
telefone da Anvisa anteriormente. Na segunda-feira, o Butantan recebeu um e-mail às 20h40
para comunicar da reunião para
tratar do assunto, mas anunciava ao mesmo tempo a suspensão do estudo. Vinte minutos
depois essa notícia estava em
rede nacional”, disse.
Para Covas, o anúncio da
suspensão dos estudos clínicos foi precoce e não há motivo para a interrupção. “Aqueles que estão participando que
continuem tranquilos. A reação
não tem relação com o que eles
receberam, eles não terão nenhum tipo de efeito adverso,
isso eu afianço a eles. Aqueles
que estavam na fila para receber, por favor, continuem, mantenham-se fiéis à vontade que
vocês têm de ajudar o país, de
ajudar esse desenvolvimento. A
presença de vocês no estudo é
fundamental. Nós precisamos
concluir esse estudo agora mais
rapidamente do que nunca”,
pediu. (Agencia Brasil)

Governo lança conjunto de medidas
para retomada do turismo no país
O governo federal lançou na
terça-feira (10) um pacote de
medidas para estimular o turismo no país. Segundo o Palácio
do Planalto, o conjunto de medidas busca acelerar a recuperação do setor e reduzir o impacto socioeconômico da covid-19 após a paralisação das
atividades turísticas.
Chamado de Retomada do
Turismo, o conjunto de ações
tem iniciativas organizadas
em quatro eixos: preservação
de empresas e empregos no
setor de turismo; melhoria da
estrutura e da qualificação de
destinos; implantação dos
protocolos de biossegurança;
e promoção e incentivo às viagens.
A expectativa do governo é
ter resultados efetivos até 31 de
julho do próximo ano. O valor
destinado e o detalhamento de
cada uma das medidas ainda
não foi divulgado.

As ações vão desde o reforço na concessão de linhas de
crédito para capitalizar empresas do setor e preservar empregos até realização de obras de
melhoria da infraestrutura dos
destinos turísticos.
Também estão previstas
ações de qualificação dos trabalhadores e prestadores de
serviços, tanto na oferta de cursos para a adoção dos protocolos sanitários que garantam
segurança para turistas e trabalhadores do segmento quanto
para melhoria de atendimento.
As iniciativas serão compartilhadas entre setores público
e privado, terceiro setor e Sistema S. Entre as atividades desenvolvidas pelos órgãos públicos, entidades do terceiro
setor e Sistema S estão o incentivo à adoção do selo Turismo Responsável e aos demais protocolos de biossegurança contra a covid-19 pelos

prestadores de serviços turísticos, turistas e comunidades
receptoras, bem como a difusão
de informações sobre linhas de
crédito disponíveis, por meio do
Fundo Geral do Turismo (Fungetur).
“À você turista, nós podemos afirmar que o turismo brasileiro está preparado para recebê-lo. Procure os estabelecimentos que têm o selo do Turismo Responsável, são mais de
23 mil estabelecimentos em
todo o Brasil, obedecendo todos os protocolos de biossegurança”, afirmou o ministro do
Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, durante o lançamento do
programa.
Para promover a Retomada
do Turismo, também foi lançada a campanha Viaje com Responsabilidade e Redescubra o
Brasil, com uma série de vídeos
voltada à promoção dos destinos turísticos brasileiros. Serão

veiculados conteúdos específicos de cada estado do país,
além do Distrito Federal.
O setor de turismo responde por cerca de 8,1% do Produto Interno Bruto (PIB, soma
de todos os bens e serviços
produzidos no país) e emprega cerca de 7 milhões de pessoas direta e indiretamente no
Brasil.
No primeiro semestre de
2020, na comparação com o
mesmo período do ano passado, a receita cambial turística
acumulou queda de 37,2%; o
saldo entre contratações e demissões na economia do setor foi negativo em 364.044
postos de trabalho formais; e
o faturamento das atividades
turísticas, medido pela Pesquisa Mensal de Serviços do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
teve retração de 37,9%. (Agencia Brasil)

CNJ cria observatório de meio ambiente
focado em proteção da Amazônia
O Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) lançou na terçafeira (10) o Observatório do
Meio Ambiente do Poder Judiciário, com o objetivo de promover estudos e iniciativas que
ajudem o Poder Judiciário a atuar para impedir retrocessos em
matéria ambiental.
De acordo com o presidente do CNJ, ministro Luiz Fux, o

“escopo do Observatório é proporcionar um diálogo institucional e internacional que possa
contribuir com o aprimoramento das ferramentas judiciais de
tutela do meio ambiente, em especial da Amazônia Legal”.
Desde que assumiu o comando do CNJ, em setembro,
Fux colocou a questão ambiental como um de seus principais

eixos de atuação.
O Observatório do Meio Ambiente é composto por 11 conselheiros do CNJ e mais sete representantes da sociedade civil,
entre eles o fotógrafo Sebastião
Salgado, Beto Veríssimo, pesquisador e co-fundador do Instituto do Homem e Meio Ambiente
da Amazônia (Imazon), e Denise
Hamú, representante do Progra-

ma das Nações Unidas para
Meio Ambiente, entre outros.
A primeira reunião está marcada para 24 de novembro, e o
grupo deve se dedicar, entre outras tarefas, a identificar as dificuldades e os gargalos no sistema de Justiça e também os tribunais que mais atuam com experiências e práticas positivas.
(Agencia Brasil)
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PÁTRIA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ/ME 02.736.470/0001-43 - NIRE 35.300.156.595
AVISO AOS TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 5ª SÉRIE
DA 3ª EMISSÃO PÚBLICA DA PÁTRIA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS
São Paulo, 11 de novembro de 2020 - A Pátria Companhia Securitizadora de Créditos
Imobiliários, sociedade por ações inscrita no CNPJ/ME sob nº 02.736.470/0001-43 (“Securitizadora”),
comunica aos Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 5ª (quinta) Série da sua
3ª (terceira) Emissão Pública (“CRI”), emitidos de acordo com o “Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários”, celebrado entre a Securitizadora e a GDC Partners Serviços Fiduciários DTVM Ltda.,
instituição financeira inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.749.264/0001-04 (“Agente Fiduciário”), em
04 de julho de 2012, conforme alterado, que, nos termos das Cláusula 2.3.2, 2.7.1 (ii) e 2.15 do Termo
de Securitização, em decorrência da notificação recebida, em 10 de novembro de 2020, da
Mogi Taboão Investimentos Imobiliários e Participações S.A., sociedade por ações inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 12.237.204/0001-20, (“Mogi Taboão”), sobre a realização do Evento de Recompra
Voluntária dos créditos imobiliários oriundos do “Instrumento Particular de Locação de Imóvel
Não Residencial sob Condição Suspensiva e Outras Avenças”, celebrado em 04 de julho de 2012
entre a Mogi Taboão e a Real Estate V Investimentos Imobiliários e Participações S.A., sociedade por
ações inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.401.129/0001-90, que servem de lastro para a emissão dos
CRI, a ser realizada conforme previsto na Cláusula 5.5 e 5.6 do “Contrato de Cessão e Transferência
de Cédulas de Crédito Imobiliário e Outras Avenças”, celebrado entre a Mogi Taboão, a Securitizadora
e o Agente Fiduciário, em 04 de julho de 2012, a Securitizadora promoverá o Resgate Antecipado
Facultativo da totalidade dos CRI, mediante o pagamento do Saldo Devedor Não Amortizado de cada
CRI em circulação, calculado nos termos da Cláusula 2.3.2 do Termo de Securitização, conforme
apurado na data de seu efetivo pagamento. O evento de Resgate Antecipado Facultativo está previsto
para ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da presente data, isto é no dia 25 de novembro
de 2020, por meio de procedimento adotado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), tendo em vista
que os CRI estão custodiados eletronicamente na B3. Os termos aqui iniciados com letras maiúsculas
e não expressamente definidos têm os significados a eles atribuídos no Termo de Securitização.
A Securitizadora, por meio do seu Departamento de Relações com Investidores, está à disposição
para eventuais esclarecimentos no telefone (11) 3039-9000 e e-mail ir.realestate@patria.com.
Atenciosamente, Rafael Freitas de Aguiar - Diretor; Marcelo Lourenço Jensen - Diretor.
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8ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP. Edital de Intimação.
Prazo 20 dias. Proc. nº 0040501-89.2020.8.26.0100. A Dra.
Vanessa Ribeiro Mateus, Juíza de Direito da 8ª Vara Cível Foro Central Cível/SP. Faz saber a Wellington dos Santos
CPF 430.367.738-86, que Paypal do Brasil Serviços de
Pagamento Ltda. move o cumprimento da sentença, para
receber a quantia de R$ 1.538.877,33 (set/20). Estando o
executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em
15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e
acrescido das importâncias de direito e demais cominações
legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%,
sobre o valor total da dívida(art.523, §1º do CPC), iniciando-se
o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora
ou nova intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC).
Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei.
[10,11]

Ingazinho Investimentos S.A.
CNPJ 34.859.183/0001-17
NIRE 35300541529
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: em 31 de julho de 2020, às 17h00, na Rua Jerônimo da Veiga, nº 164,
conjunto 13-C, Jardim Europa, em São Paulo (SP). MESA: Maria Alice Setubal (Presidente);
e Fernando Setubal Souza e Silva (Secretário). QUORUM: acionistas representando a
totalidade do capital social, tendo sido dispensada a convocação consoante Artigo 124, § 4º,
da Lei 6.404/76. PRESENÇA LEGAL: administradores da Sociedade, consoante §1º do Artigo 134
da Lei 6.404/76. ORDEM DO DIA: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar as demonstrações financeiras; (ii) deliberar sobre o resultado do exercício de 2019; e (iii) fixar
a verba global e anual destinada à remuneração dos membros da Diretoria. DELIBERAÇÕES
TOMADAS POR UNANIMIDADE: os Acionistas deliberaram: 1. aprovar as Contas dos
Administradores e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em
31.12.2019, publicadas em 18.04.2020 no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” (página 18)
e “Jornal O Dia SP” (página 7); 2. homologar a destinação do resultado do exercício de 2019,
no montante de R$ 32.377,05, para “Prejuízos Acumulados”; e 3. fixar a verba global e anual
destinada à remuneração dos membros da Diretoria em até R$ 40.000,00, que compreende
também as vantagens ou benefícios de qualquer natureza que eventualmente vierem a
ser concedidos. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE: Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. ENCERRAMENTO:
nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada.
São Paulo (SP), 31 de julho de 2020. (aa) Maria Alice Setubal - Presidente da Assembleia; Fernando
Setubal Souza e Silva - Secretário da Reunião. Acionistas: (aa) Maria Alice Setubal e Fernando
Setubal Souza e Silva. São Paulo (SP), 31 de julho de 2020. (aa) Maria Alice Setubal - Presidente da
Assembleia; Fernando Setubal Souza e Silva - Secretário da Assembleia. JUCESP sob nº 437.865/20-4
em 20.10.2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678

ED&F Man Brasil S.A.
CNPJ 35.829.068/0001-62 - NIRE 3530047097-4
Extrato do Contrato de Trespasse
ED&F Man Brasil S.A., CNPJ 35.829.068/0001-62, NIRE 3530047097-4, com sede na Rua Surubim,
577, 4º andar, Conjuntos Comerciais nºs 41 e 42 (parte), Cidade Monções, Cidade e Estado de São
Paulo, CEP: 04571-050, alienou à ED&F Man Capital Markets Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda., CNPJ 35.470.647/0001-61, NIRE 3523187596-6, com sede na Avenida José de
Souza Campos, nº 507, 9º andar, Cambuí, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP: 13.025320, o complexo de ativos, empregados e contas, dentre outros, todos referentes ao estabelecimento
da ED&F Man Brasil S.A. localizado na Avenida José de Souza Campos, nº 507, 9º andar, sala 90,
Cambuí, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP: 13.025-320, CNPJ 35.829.068/0011-34 e
NIRE: 3590505487-2, através da qual a referida sociedade realiza atividades voltadas à assistência
local de clientes de plataformas de derivativos financeiros offshore e serviços de gestão de risco,
conforme Contrato de Trespasse firmado em 03 de novembro de 2020. (Extrato para publicação nos
termos do artigo 1.144 da Lei nº 10.406/02).

Gaia Cred III Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros

CNPJ/MF 26.433.778/0001-88 - NIRE 35300496850
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 30.05.2018
Data, hora, local: 30.05.2018, 10hs, na sede social da Gaia Cred III Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8º andar, conjunto 81 (parte), Vila Olímpia, São Paulo/SP (“Companhia” ou
“Emissora”). Presença: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme
assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. Convocação: Dispensada a convocação, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, Lei
6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). Mesa: Presidente: Sr. João Paulo dos Santos Pacíﬁco e Secretária: Sra. Aline Fernandes Correa. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a alteração ou não de determinadas condições da 1ª Emissão
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, em duas séries, da Companhia (“Emissão”), nos termos aprovados na minutas de aditamentos anexos à da AGD da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis
em Ações, em Duas Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Gaia Cred III Companhia
Securitizadora de Créditos Financeiros realizada em 30.05.2018 (“AGD”); e (ii) caso aprovado o item (i) da Ordem do
Dia,autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos ou ratiﬁcar os atos já praticados, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta reunião, inclusive a celebração dos aditamentos, nos termos aprovados na AGD, e aos documentos da Emissão que se façam necessários. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões: (i)
Foram aprovadas as alterações aos documentos da Emissão, nos termos aprovados nas minutas de aditamentos anexos
à AGD; e (ii) Fica a Diretoria da Companhia expressamente autorizada a praticar todos os atos ou ratiﬁcar os atos já praticados, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração
das deliberações desta assembleia, inclusive a celebração dos aditamentos, nos termos aprovados na minutas de aditamentos anexos à AGD, e de quaisquer outros aditamentos aos documentos da Emissão que se façam necessários. Encerramento: Nada mais a tratar, a Assembleia foi encerrada e lavrada a presente ata em forma de sumário, conforme
admitido pelo artigo 130, § 1º, Lei das S.A., que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Presidente: João Paulo dos Santos Pacíﬁco; Secretária: Aline Fernandes Correa; Acionistas Presentes: Nova Atlantis
Participações Ltda. (por João Paulo dos Santos Pacíﬁco) e João Paulo dos Santos Pacíﬁco. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel da ata original lavrada no livro próprio. São Paulo, 30.05.2018. João Paulo dos Santos Pacíﬁco - Presidente, Aline
Fernandes Correa - Secretária. Acionistas: João Paulo dos Santos Pacíﬁco e Nova Atlantis Participações Ltda. p. João Paulo dos Santos Pacíﬁco.JUCESP nº 402.078/20-2 em 29.09.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Jornal O DIA SP

QUARTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2020

CNPJ: 28.489.439/0001-49
RELATÓRIO
Ó O DA DIRETORIA
O
Em cumprimento à legislação brasileira, as Demonstrações Financeiras Consolidadas da SACYR CONSTRUCCÍON S.A., referentes ao Exercício Social encerrado em 2019, de acordo com as normas contábeis internacionais (IFRS)
, foram registradas no 1 º Oﬁcial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, sob o nº 3.668.471. estando à disposição dos interessados. O texto integral do documento também pode ser obtido no website: www.
sacyr.com. SACYR CONSTRUCCÍON S.A. inscrita no CNPJ nº.28.489.439/0001-49 e, ﬁlial brasileira SACYR CONSTRUCCÍON S.A. do Brasil inscrita no CNPJ nº.30.808.507/0001-37.
A Diretoria
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018
31/12/2019 31/12/2018 (Montantes expressos em Milhares de Reais)
31/12/2019 31/12/2018
(Montantes expressos em Milhares de Euros)
(euros)
(euros)
(reais)
(reais)
ATIVO
ATIVO
Ativo não circulante
Ativo não circulante
Imobilizado material
116.129
102.897 Imobilizado material
526.122
452.644
Direitos de uso
27.042
- Direitos de uso
122.514
Outros ativos intangíveis
87
499 Outros ativos intangíveis
394
2.195
Projetos concessionais
526
39.974 Projetos concessionais
2.383
175.846
Investimentos em empresas do grupo e associadas a longo prazo
8.899
9.679 Investimentos em empresas do grupo e associadas a longo prazo
40.317
42.578
Ativos ﬁnanceiros a longo prazo
17.782
17.046 Ativos ﬁnanceiros a longo prazo
80.561
74.985
Ativos por imposto diferido
161.691
132.273 Ativos por imposto diferido
732.541
581.869
1.958.528
1.402.752 Devedores comerciais não circulantes
8.873.111
6.170.706
Devedores comerciais não circulantes
Total de ativo não circulante
2.290.684
1.705.120 Total de ativo não circulante
10.377.944
7.500.823
Ativo circulante
Ativo circulante
Estoque
154.986
144.910 Estoque
702.164
637.459
Devedores comerciais e outras contas que cobrar
1.280.674
1.185.579 Devedores comerciais e outras contas que cobrar
5.802.094
5.215.362
Contas que cobrar por ativos concessionais
447
271 Contas que cobrar por ativos concessionais
2.025
1.192
Investimentos ﬁnanceiros a curto prazo
131.291
79.725 Investimentos ﬁnanceiros a curto prazo
594.814
350.710
Outros ativos a curto prazo
10.038
9.391 Outros ativos a curto prazo
45.477
41.311
1.045.939
1.384.124 Caixa e outros ativos líquidos equivalentes
4.738.627
6.088.761
Caixa e outros ativos líquidos equivalentes
Total de ativo circulante
2.623.375
2.804.000 Total de ativo circulante
11.885.200 12.334.796
TOTAL ATIVO
4.914.059
4.509.120 TOTAL ATIVO
22.263.144 19.835.619
PATRIMÔNIO LÍQUIDO e PASSIVO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO e PASSIVO
FUNDOS PRÓPRIOS
FUNDOS PRÓPRIOS
Capital Social
52.320
52.320 Capital Social
237.036
230.156
Reservas legais e estatutárias
371.810
333.188 Reservas legais e estatutárias
1.684.485
1.465.694
Resultado do exercício
53.611
52.917 Resultado do exercício
236.719
228.030
Diferenças de conversão
(29.114)
(19.729) Diferenças de conversão
(131.901)
(86.788)
Acionistas minoritários
110.509
47.359 Acionistas minoritários
500.661
208.332
- Ajustes Cambiais *
6.165
4.752
Ajustes Cambiais *
TOTAL CAPITAL PRÓPRIO
559.136
466.055 TOTAL CAPITAL PRÓPRIO
2.533.166
2.050.176
PASSIVO
PASSIVO
Passivo não circulante
Passivo não circulante
Receitas diferidas
78
20.639 Receitas diferidas
353
90.791
Provisões a longo prazo
2.207
8.364 Provisões a longo prazo
9.999
36.793
Dívidas com entidades de credito
130.100
93.616 Dívidas com entidades de credito
589.418
411.817
Fornecedores a longo prazo
1.646.760
1.565.845 Fornecedores a longo prazo
7.460.646
6.888.152
Dívidas por contratos de arrendamento
13.193
- Dívidas por contratos de arrendamento
59.771
Dívidas com empresas do grupo e associadas a longo prazo
3
12.983 Dívidas com empresas do grupo e associadas a longo prazo
14
57.112
125.227
76.072 Passivos por imposto diferido
567.341
334.641
Passivos por imposto diferido
Total de passivo não circulante
1.917.568
1.777.519 Total de passivo não circulante
8.687.542
7.819.306
Passivo circulante
Passivo circulante
Provisões a curto prazo
43.013
47.174 Provisões a curto prazo
194.870
207.518
Dívidas com entidades de crédito
59.762
73.608 Dívidas com entidades de crédito
270.752
323.802
Dividas com empresas do grupo e associadas a curto prazo
134.064
76.988 Dividas com empresas do grupo e associadas a curto prazo
607.377
338.670
Credores comerciais e outras contas que pagar
2.199.548
2.010.376 Credores comerciais e outras contas que pagar
9.965.052
8.843.644
968
57.400 Emissão de obrigações e outros valores negociáveis
4.386
252.503
Emissão de obrigações e outros valores negociáveis
Total de passivo circulante
2.437.355
2.265.546 Total de passivo circulante
11.042.437
9.966.137
4.354.923
4.043.065 TOTAL PASSIVO
19.729.979 17.785.443
TOTAL PASSIVO
4.914.059
4.509.120 TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
22.263.144 19.835.619
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
*: Ajuste decorrente da aplicação de taxas de câmbio distintas na conversão das Demonstrações (Taixa câmbio
média do período para as transacções; Taixa câmbio fechamento do período para os saldos).
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Montantes expressos em Milhares de Euros)
31/12/2019 31/12/2018 (Montantes expressos em Milhares de Reais)
31/12/2019 31/12/2018
(euros)
(euros)
(reais)
(reais)
Operações contínuas
Operações contínuas
Valor líquido do montante de negócios
1.872.311
1.522.818 Valor líquido do montante de negócios
8.267.189
6.562.127
Variação de estoque de produtos terminados e em curso de fabricação
(8.212)
(2.236) Variação de estoque de produtos terminados e em curso de fabricação
(36.260)
(9.635)
Aprovisionamentos
(1.257.967) (1.050.224) Aprovisionamentos
(5.554.553) (4.525.625)
Outras entradas de exploração
267.282
227.479 Outras entradas de exploração
1.180.184
980.253
Despesas com pessoal
(273.205)
(195.674) Despesas com pessoal
(1.206.337)
(843.198)
Resultado de associadas
673
112 Resultado de associadas
2.972
483
Amortização do imobilizado
(63.295)
(30.653) Amortização do imobilizado
(279.479)
(132.090)
Imputação de subvenções de imobilizado não ﬁnanceiro e outras
17
650 Imputação de subvenções de imobilizado não ﬁnanceiro e outras
75
2.801
Deterioração e resultado por alienações do imobilizado
2.656
2.768 Deterioração e resultado por elienações do imobilizado
11.728
11.928
Variação de provisões de exploração
(928)
4.677 Variação de provisões de exploração
(4.098)
20.154
(347.823)
(310.948) Outros gastos de exploração
(1.535.812) (1.339.937)
Outros gastos de exploração
RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO
191.509
168.769 RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO
845.608
727.259
Entradas ﬁnanceiras
28.668
19.897 Entradas ﬁnanceiras
126.584
85.740
Despesas ﬁnanceiras
(85.943)
(73.510) Despesas ﬁnanceiras
(379.481)
(316.769)
Diferenças de câmbio
(57)
(943) Diferenças de câmbio
(252)
(4.064)
Variação de provisões ﬁnanceiras
(16)
(34) Deterioração e resultado por alienações de instrumentos ﬁnanceiros
(71)
(147)
RESULTADOS FINANCEIROS
(57.348)
(54.590) RESULTADOS FINANCEIROS
(253.220)
(235.239)
RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS
134.161
114.179 RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS
592.388
492.020
Impostos sobre sociedades
(42.118)
(34.023) Impostos sobre sociedades
(185.972)
(146.612)
RESULTADOS DO EXERCÍCIO PROCEDENTE DE OPERAÇÕES CONTÍNUAS
92.043
80.156 RESULTADOS DO EXERCÍCIO PROCEDENTE DE OPERAÇÕES CONTÍNUAS
406.416
345.408
Minoritários
Minoritários
Interesses minoritários
(38.432)
(27.239) Interesses minoritários
(169.696)
(117.378)
RESULTADO DO EXERCÍCIO
53.611
52.917 RESULTADO DO EXERCÍCIO
236.719
228.030
Ricardo Cassanha - Representante Legal - CPF: 267.908.218-48
•
Aline Martins de Lima - Contador - CRC 1SP264365/O-0 - CPF: 290.174.648-95

GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº: 14.876.090/0001-93
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA 8ª EMISSÃO DA GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.
A Gaia Agro Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, nos termos da Cláusula 12.2 do Termo
de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da
1ª Série da 8ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A., ﬁrmado em 24/novembro/14 (“Termo de Securitização”), pela
Emissora e SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. (“Agente Fiduciário”), convoca os Srs. titulares dos Certiﬁcados de
Recebíveis do Agronegócio em circulação (“Titulares de CRA” e “CRA”, respectivamente), a reunirem-se em assembleia
geral de Titulares de CRA (“Assembleia”), a realizar-se em segunda convocação no dia 19 de novembro de
2020, às 14h30min, exclusivamente por videoconferência online, sem possibilidade de participação de forma
presencial, através da plataforma https://meet.google.com conforme Instrução da CVM nº 625, de 14/05/20 (“ICVM
625”), para deliberar sobre: (i) a substituição do Agente Fiduciário e Custodiante, em razão da notiﬁcação de saída do
mercado da SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. (“SLW”) pela Planner Corretora de Valores S.A. (“Planner”),
sendo certo que as atividades desempenhadas pelo atual Agente Fiduciário permanecerão sendo desempenhadas
regularmente pela SLW até a sua efetiva substituição, conforme previsto no Termo de Securitização e na regulamentação
da CVM em vigor; e (ii) caso aprovada a matéria constante da alínea (i), autorização para a Emissora, SLW e Planner,
como novo Agente Fiduciário e Custodiante, praticarem todos e quaisquer atos para a efetivação das deliberações
acima, incluindo eventuais aditamentos aos documentos relativos aos CRA. Nos termos da ICVM 625, será admitido o
envio de instrução de voto previamente à realização da Assembleia, o qual será disponibilizado pela Emissora em seu
site http://gaiasec.com.br/ri/emissoes/. O Titular de CRA que desejar exercer o voto deste modo deverá preencher a
instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la, juntamente com os documentos indicados adiante, à
Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos abaixo indicados, de forma que sua presença e voto sejam
contabilizados à Assembleia. Os Titulares de CRA ou seus representantes legais que ﬁzerem o envio da instrução de
voto mencionada poderão também acessar o link para participação remota na Assembleia, hipótese em que qualquer
instrução de voto enviada pelo Titular de CRA será desconsiderada, devendo o Titular de CRA ou seu representante
legal, manifestarem seu voto no ato de realização da Assembleia. O link de acesso será disponibilizado pela Emissora
ao Titular de CRA que enviar solicitação ao endereço eletrônico juridico@grupogaia.com.br e ﬁduciario@slw.com.br,
em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, juntamente com os seguintes documentos: (a) quando pessoa
física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem
a representação do Titular de CRA e documento de identidade do representante; e (c) quando for representado por
procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia, e documento de identidade
do representante. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata dos Titulares de CRA presentes poderá
ser realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura
eletrônica via DocuSign. São Paulo, 10 de novembro de 2020. GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.
FORO REGIONAL X - IPIRANGA - 1ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES - Rua
Agostinho Gomes, 1455 - 2º andar- Ipiranga - CEP 04206-000 - Fone: (11)
3 4 8 9 . 2 8 1 4 - S ã o Pa u l o / S P - E - m a i l ; i p i ra n g a fa m @ t j s p. j u s. b r - EDITAL para
CONHECIMENTO de TERCEIROS expedido nos autos de INTERDIÇÃO de FLORA
MARTINS, requerido por ROGE CAMARGO - Processo nº 1001349-30.2019.8.26.0010.
A MMª Juíza de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional X Ipiranga, Estado de São Paulo, DRA. JANAINA RODRIGUES EGEA URIBE, na forma
da lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que por sentença proferida em 16/07/2020 - 18:52:11, foi DECRETADA a
PARCIAL INTERDIÇÃO de FLORA MARTINS, CPF 031.084.898-95, declarando-a
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida relacionados aos
direitos de natureza patrimonial e negocial, na forma dos artigos 4º, inciso III, do
Código de Processo Civil e 85 da Lei nº 13.146/2015, e nomeado como CURADOR,
em CARÁTER DEFINITIVO, o Sr. ROGE CAMARGO. O presente edital será publicado
por três vezes, com intervalos de dez dias e afixado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de setembro de 2020.
11

- 21/11

e

01/12

EDITALDE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1000017-08.2013.8.26.0020. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XII – Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo,
Dr(a). Cláudia Barrichello, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Washington Elias Machado, CPF
000.990.087-00, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte
de Banco Itaucard S.A, relativa ao veículo marca Citroen, tipo C-4 Picasso GLX 2.0, preto, ano 2011/2011,
placa EZB2359, chassi VF7UDRFJWCJ501116, apreendido em 16.09.2015, haja vista o inadimplemento
do contrato de financiamento nº 30410-759106081. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade da
dívida pendente, podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo
de 20 dias 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, aos 01 de abril de 2020.
11 e 12.11

EDITALDE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0006900-98.2020.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR
CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELENITA DE AGUIAR LASOTA,
CPF 102.526.628-57, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade
Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo – Supero Ltda. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de
R$ 12.441,99 (Março/2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a executada, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nomeando-se em caso de silêncio Curador
Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 21 de Outubro de 2020.
11 e 12.11

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1037470-49.2017.8.26.0100. O MM. Juiz de
Direito da 34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Adilson Aparecido Rodrigues Cruz,
na forma da Lei, etc.FAZ SABER a Antônio Amilton Costa Guerra, CPF 151.526.772-53, que lhe foi proposta
uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Money Plus SCMEPP Ltda., alegando
em síntese: “Que em 16/10/2015, o requerido assinou a cédula de crédito bancário nº 151526772-2, onde
declarou ter recebido: Uma (01) Escavadeira Hidráulica – Marca: Hyundai – Modelo: Robex R220LC – Série:
HBRR220CHF0000 – Cor: Amarela – NF: 24937, deixando em garantia o próprio bem adquirido, bem como, em
garantia adicional, Um (01) Trator de Esteiras – Marca: Komatsu – Modelo: D51EX22 – Série: B11836 – Chassi:
HKPXEROP80004025 – Cor:Amarela – NF: 000.000.111. Que o requerido pagou somente as primeiras 08
parcelas do total de 24 parcelas assumidas, dessa forma, o débito atualizado em 29/06/2020, correspondia ao
valor de R$ 533.938,02. Que, em 30.04.2020, procedeu-se a apreensão da Escavadeira acima descrita, entretanto,
não foi localizado o Trator dado em garantia adicional.” Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade da dívida
pendente, podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 20 dias 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, aos 23 de outubro de 2020.
11 e 12.11
7ª VARA CÍ V E L DO F ORO CENTRAL DA C OMARCA DE SÃ O PA U L O, SP.
Edital de Citação - Processo n. 1113437-66.2018.8.26.0100. O Doutor SANG D UK K IM, MM. Juiz de Direito da
7ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, SP. Faz saber a INOXOTEC PRODUTOS E S ERVIÇOS EM A ÇO
EIRELI – ME, domiciliados em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação de Cobrança por D M COELHO
CONSTRUÇÕES EIRELI ME, alegando em síntese descumprimento contratual. 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, APRESENTEM CONTESTAÇÃO,
sob pena de REVELIA. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. S ANG DUK KIM - Juiz de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0004561-26.2020.8.26.0565 Classe:
Assunto: Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos Exequente: Associação Cultural Nossa Senhora Menina
Executado: Amanda Maria Dias e Dias EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 000456126.2020.8.26.0565 O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo,
Dr. JOSÉ FRANCISCO MATOS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a AMANDA MARIA DIAS E DIAS, RG 323933282, CPF 306.502.828-09, que por este Juízo, tramita uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Associação
Cultural Nossa Senhora Menina. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º,
IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 11.476,94 (ago/2020), devidamente atualizada,
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos,
do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para
que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Caetano do Sul, aos 08 de outubro de 2020.
11 e 12/11

EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS.PROCESSO Nº 1001623-09.2019.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio
Henrique Falcone Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)VANISA CARDOSO PAES, Brasileira, RG
200553318, CPF331.557.898-24,que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de
Marto Administração de Bens e Participações Ltda, objetivando o recebimento de R$ 4.850,00(02/2019),
referentes aos prejuízos sofridos no seu imóvel, localizado na Avenida São Miguel, nº 5148 e 5152, conforme
nota fiscal anexa, em razão da colisão ocorrida no dia 08/06/2018,provocada pelo veículo da marcaToyota/
Corolla XEI 2.0 FLEX, de placas FFK7316, de propriedade de ré, que era conduzido pelo Sr. Jonnathan de
Lima Cardoso Paes, sobrinho da ré, que trafegava sem habilitação, no sentido centro/bairro, em alta velocidade
pelaAvenida São Miguel. 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 (quinze) dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de outubro de 2020. 11 e 12/11
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SACYR CONSTRUCCION S.A.

GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº: 14.876.090/0001-93
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA 5ª EMISSÃO DA GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.
A Gaia Agro Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, nos termos da Cláusula 8.4 do Termo
de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio
da 1ª Série da 5ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A., ﬁrmado em 07/janeiro/14 (“Termo de Securitização”), pela
Emissora, SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. (“Agente Fiduciário”) e BRPEC Agro-Pecuária S.A., convoca os Srs.
titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio em circulação (“Titulares de CRA” e “CRA”, respectivamente), a
reunirem-se em assembleia geral de Titulares de CRA (“Assembleia”), a realizar-se em segunda convocação no dia
19 de novembro de 2020, às 16h00min, exclusivamente por videoconferência online, sem possibilidade
de participação de forma presencial, através da plataforma https://meet.google.com conforme Instrução da CVM nº
625, de 14/05/20 (“ICVM 625”), para deliberar sobre: (i) a substituição do Agente Fiduciário e escriturador dos CRA,
em razão da notiﬁcação de saída do mercado da SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. (“SLW”) pela Planner
Corretora de Valores S.A. (“Planner”), sendo certo que as atividades desempenhadas pelo atual Agente Fiduciário
permanecerão sendo desempenhadas regularmente pela SLW até a sua efetiva substituição, conforme previsto no
Termo de Securitização e na regulamentação da CVM em vigor; e (ii) caso aprovada a matéria constante da alínea (i),
autorização para a Emissora, SLW e Planner, como novo Agente Fiduciário e escriturador dos CRA, praticarem todos e
quaisquer atos para a efetivação das deliberações acima, incluindo eventuais aditamentos aos documentos relativos
aos CRA. Nos termos da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da Assembleia,
o qual será disponibilizado pela Emissora em seu site http://gaiasec.com.br/ri/emissoes/. O Titular de CRA que desejar
exercer o voto deste modo deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la, juntamente
com os documentos indicados adiante, à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos abaixo indicados,
de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Os Titulares de CRA ou seus representantes legais
que ﬁzerem o envio da instrução de voto mencionada poderão também acessar o link para participação remota na
Assembleia, hipótese em que qualquer instrução de voto enviada pelo Titular de CRA será desconsiderada, devendo o
Titular de CRA ou seu representante legal, manifestarem seu voto no ato de realização da Assembleia. O link de acesso
será disponibilizado pela Emissora ao Titular de CRA que enviar solicitação ao endereço eletrônico juridico@grupogaia.
com.br e ﬁduciario@slw.com.br, em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, juntamente com os seguintes
documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários
e documentos que comprovem a representação do Titular de CRA e documento de identidade do representante; e (c)
quando for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia, e
documento de identidade do representante. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata dos Titulares de
CRA presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio
de assinatura eletrônica via DocuSign. São Paulo, 10 de novembro de 2020. GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: 19/03/2020 às 10h, na Estrada dos Casa, 4585, São Bernardo do Campo, SP. Convocação, Anúncio e Publicação: Dispensados a convocação
e anúncio em virtude do comparecimento da totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Ruy Korbivcher; Secretário: Alexandre Roberto Ribenboim Fix.
Deliberações aprovadas por unanimidade: Reeleição da Diretoria por mais 3 anos a partir de 15/04/2020. Sendo: Alexandre Roberto Ribenboim Fix,
Ruy Korbivcher - Diretores executivos e Célia Ruth Fix Korbivcher, Silvia de Azevedo Barretto Fix - Diretoras sem designação especial. Encerramento: Lavrou-se a
presente Ata, por todos aprovada e assinada. Presidente Ruy Korbivcher, Secretário: Alexandre Roberto Ribenboim Fix. A presente é extrato da Original.
JUCESP nº 403.445/20-6 em 29/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Polimold Industrial S/A - CNPJ n° 44.106.466/0001-41 - NIRE: 35.300.142.233
Extrato da Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Data/Hora/Local: 30/07/2020 às 10h, na Estrada dos Casa, 4585, São Bernardo do Campo, SP. Convocação, Anúncio e Publicação: Dispensados a convocação
e anúncio em virtude do comparecimento da totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Ruy Korbivcher; Secretário: Alexandre Roberto Ribenboim Fix. Ordem
do Dia/Deliberações: Aprovadas por unanimidade:“AGE”: Os lucros acumulados serão mantidos na conta Reservas de Lucros sendo posteriormente distribuídos;
“AGO”: a) Aprovação das Contas da Diretoria e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2019; b) Ante o silêncio dos acionistas,
não houve eleição do Conselho Fiscal. Encerramento: Nada mais a tratar e ninguém pedindo a palavra, foram os trabalhos encerrados, lavrando-se a Ata, por
todos aprovada e assinada. Ruy Korbivcher - Presidente e Alexandre Roberto Ribenboim Fix - Secretário. A presente é extrato da original. JUCESP 420.188/20-4
em 05/10/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

LULUANA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.
CNPJ/MF 09.342.433/0001-08 - NIRE 35.222.038.887
ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS
Em 27/10/2020, na sede social da sociedade, reuniram-se os sócios representantes da integralidade do capital
social da LULUANA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., ocasião em que deliberam sobre a seguinte ordem do dia:
(i) aprovar a redução do capital social da Sociedade, de R$ 2.030.961,00 (dois milhões, trinta mil, novecentos e
sessenta e um reais), para R$ 1.880.961,00 (um milhão, oitocentos e oitenta mil, novecentos e sessenta e um
reais). (ii) Aprovação do novo quadro do capital social e participação societária.

Viware Desenvolvimento de Sistemas e Software S.A.

CNPJ/ME nº 13.201.226/0001-00 | NIRE 35300495756
Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas da Viware Desenvolvimento de Sistemas e Software S.A, a se reunirem em AGE, a realizarse em 18/11/2020, às 10 horas, Rua Teodoro Sampaio, nº 1020, conjunto 1306, Pinheiros, São Paulo/SP, para deliberação
sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: (I) Eleger e/ou reeleger os membros para compor a Diretoria da
Companhia (II) a reforma e consolidação do estatuto; (III) Aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício social
encerrado em 31/12/2019. São Paulo, 09/11/2020.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De conformidade com o que determina o artigo 16º do Estatuto Social
da Federação Paulista de Malha, o senhor Presidente, convoca o
Presidente dessa Associação, Liga ou seu representante legal ,
devidamente credenciado , para a Assembleia Geral ordinária a ser
realizada no dia 19 de Dezembro de 2020 âs 10.00 hs na sede social
da Federação Paulista de Malha sito a Rua Dona Germaine Burchard 483 Água Branca
São Paulo, ocasião em que será deliberado, apreciado e votado a seguinte ordem do
dia. OBS. Por se tratar de ano com pandemia esta eleição será on line. 1- Leitura da
Ata Anterior 2- Eleição da Nova Diretoria. Observações: A- Se não houver numero
legal na primeira convocação a Assembleia se instalará com qualquer numero de
presença as 10.30 hs.; B- De acordo com o artigo 14º a Assembleia Geral, poder
básico da Federação compor-se-ão das Associações ou Ligas Filiadas ; C- De acordo
com o artigo 14º parágrafo segundo – cada membro integrante da Assembleia Geral
terá direito a um voto; D- As Associações ou Ligas serão representadas por seu
Presidente ou substituto legal ou procurador com poderes específicos, não sendo
admitido procurador representando mais de uma Associação; E- Não poderá ser
procurador o menor de 21 anos de idade, ou quem esteja em cumprimento de penalidade
aplicada pela Federação, Órgãos e entidades de hierarquia superior, associação ou
Liga filiada ou pela Justiça Desportiva. São Paulo 10 de Novembro de 2020.
Adilson Fernandes - Presidente.
BMPI Infra S.A. - CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - Ata de Reunião do Conselho de Administração em 22/06/2020 - 1. Data, hora e local: Aos
19/06/2020, às 11h, reuniu-se na sede da Companhia, situada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 750, conjunto 101, Bairro Itaim Bibi, São
Paulo/SP, CEP 04530-001, o Conselho de Administração da BMPI INFRA S.A.. 2. Convocação e presença: Dispensada a convocação em razão
da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme disposto na Lei 6.404/76. 3. Mesa: A reunião foi
presidida pela Sr. Guilherme Moreira Teixeira e secretariada pela Sra. Alícia Maria Gross Figueiró. 4. Ordem do dia: Deliberar, nos termos dos
artigos 15 (viii) (d) e 22 do Estatuto Social da Companhia, sobre a autorização para que a Companhia assine, como interveniente, o Aditivo nº
02 ao Contrato nº 14.2.0557.1 de 01/09/2014, celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e a Essencis
-'3OLU¼ÊES!MBIENTAIS3! OQUALTEMCOMOOBJETODISCIPLINARASUSPENS»OTEMPOR¶RIADEPAGAMENTOSDASPARCELASDOlNANCIAMENTO
objeto do contrato principal. 5. Deliberações: O Conselho de Administração da Companhia, nos termos dos artigos 15 (viii) (d) e 22 do Estatuto Social da Companhia aprovou, por unanimidade (i) a autorização para que a Companhia assine, como interveniente, o Aditivo nº 02 ao
Contrato nº 14.2.0557.1 de 01/09/2014, celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e a Essencis MG
3OLU¼ÊES!MBIENTAIS3!%MFUN¼»ODAPRESENTEDELIBERA¼»O lCAAUTORIZADAA#OMPANHIA NAFORMADESUAREPRESENTA¼»OSOCIAL AASSINAROS
documentos necessários para formalizar a operação; e (ii) a lavratura da presente Ata na forma de Sumário. 6. Encerramento e assinaturas:
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que, depois de lida, foi aprovada
sem ressalvas e vai assinada por todos os presentes. A presente ata confere com a original lavrada e será arquivada na Junta Comercial do
%STADODE3»O0AULOPARATODOSOSlNSLEGAIS3»O0AULO Guilherme Moreira Teixeira - Presidente e membro do Conselho de
Administração. Alícia Maria Gross Figueiró - Secretária e Membro do Conselho de Administração. Rosangela Duarte Campos Pezzi - Membro
do Conselho de Administração. JUCESP nº 274.098/20-9 em 27/07/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
BMPI Infra S.A. - CNPJ/MF 24.416.909/0001-93 - Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada 22/06/2020 - 1 - Data,
hora e local: Aos 22/06/2020, às 11h, reuniu-se na sede da Companhia, situada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 750, conjunto
101, Bairro Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04530-001, o Conselho de Administração da BMPI INFRA S.A.; 2 - Convocação e presença:
Dispensada a convocação em razão da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme disposto
na Lei 6.404/76. 3 - Mesa: A reunião foi presidida pela Sr. Guilherme Moreira Teixeira e secretariada pela Sra. Alícia Maria Gross
Figueiró; 4 - Ordem do dia: Deliberar, nos termos dos artigos 15 (viii) (d) e 22 do Estatuto Social da Companhia, sobre a autorização
para que a Companhia assine, na qualidade de interveniente, os Termos Aditivos aos Contratos de Financiamento mediante Abertura de
Crédito, firmados com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e Águas de Votorantim S.A. (nº 14.2.1254.1 e
18.2.0643.1), tendo por objeto a suspensão temporária de pagamentos das parcelas de principal e juros remuneratórios de 15/05/2020
a 15/10/2020, com capitalização do montante que deixar de ser pago, a cada evento financeiro de vencimento abarcado pela suspensão,
sem alteração do termo final do prazo de amortização da dívida, bem como da taxa de juros no âmbito dos referidos Contratos. 5 - Deliberações: O Conselho de Administração da Companhia, nos termos dos arts. 15 (viii) (d) e 22 do Estatuto Social da Companhia aprovou,
por unanimidade (i) autorização para que a Companhia assine, na qualidade de interveniente, os Termos Aditivos aos Contratos de
Financiamento mediante Abertura de Crédito, firmados com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e Águas
de Votorantim S.A. (nº 14.2.1254.1 e 18.2.0643.1), tendo por objeto a suspensão temporária de pagamentos das parcelas de principal
e juros remuneratórios de 15/05/2020 a 15/10/2020, com capitalização do montante que deixar de ser pago, a cada evento financeiro
de vencimento abarcado pela suspensão, sem alteração do termo final do prazo de amortização da dívida, bem como da taxa de juros
no âmbito dos referidos Contratos; e (ii) a lavratura da presente Ata na forma de Sumário. 6 - Encerramento e assinaturas: Nada mais
havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que, depois de lida, foi aprovada sem
ressalvas e vai assinada por todos os presentes. A presente ata confere com a original lavrada e será arquivada na Junta Comercial do
Estado de São Paulo para todos os fins legais. São Paulo, 22/06/2020. Guilherme Moreira Teixeira - Presidente e membro do Conselho de Administração, Alícia Maria Gross Figueiró - Secretária e Membro do Conselho de Administração, Rosangela Duarte Campos
Pezzi - Membro do Conselho de Administração. JUCESP nº 283.193/20-7 em 31/07/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
BMPI Infra S.A. - CNPJ/MF 24.416.909/0001-93 - NIRE JUCESP 3530049818-6 - Ata de Assembléia Geral Extraordinaria - Data, hora e
local: 04/09/2020, às 16h, na sede social da Companhia, situada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 750, Conjunto 101, Bairro Itaim
Bibi, em São Paulo, estado de São Paulo. Aviso aos acionistas e convocação: Dispensados nos termos do artigo 133, § 4º, da Lei 6.404/76.
Presença: presentes todos os acionistas da Companhia. Mesa: Bruno Costa Carvalho de Sena e Alexandre Abreu Lobato, Presidente e
Secretário, respectivamente. Ordem do dia: (i) Eleger os Membros do Conselho de Administração da Companhia para o mandato de dois
anos. Deliberações: Os acionistas aprovaram por unanimidade: (i) A eleição dos seguintes Conselheiros para o período de 2020 a 2022:
a) Guilherme Moreira Teixeira BRASILEIRO SOLTEIRO ENGENHEIROCIVIL PORTADORDA#ARTEIRADE)DENTIDADE0ROlSSIONALN$ EXPEDIDA
pelo CREA/MG, inscrito no CPF sob o nº 518.362.976-53; b) Alícia Maria Gross Figueiró, brasileira, divorciada, administradora de empresas,
portadora da Carteira de Ide

Brazilian Securities
Companhia de Securitização

CNPJ/ME: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
Edital de Convocação - Vigésima Quarta Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis
Imobiliários da 290ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização
Ficam convocados os senhores titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 290ª Série da 1ª Emissão da
Brazilian Securities Companhia de Securitização (“Titulares dos CRI”, “CRI”, “Emissão” e “Securitizadora”,
respectivamente), nos termos da Cláusula Quinze do Termo de Securitização do CRI (“Termo de Securitização”), a
reunirem-se, em 1ª convocação, para a Vigésima Quarta Assembleia Geral dos Investidores dos CRI (“Vigésima Quarta
Assembleia”), a se realizar no dia 02 de dezembro de 2020 às 10:30h, de forma exclusivamente digital pela
plataforma Microsoft Teams, inclusive para ﬁns de voto, por videoconferência online, sem a possibilidade de
participação de forma presencial, sendo o acesso disponibilizado individualmente para os Titulares dos CRI, pela
Securitizadora, devidamente habilitados nos termos deste edital, a ﬁm de deliberar sobre: 1) Ratiﬁcar a contratação e
os atos tomados do assessor legal que foram necessários até a data da Vigésima Quarta Assembleia, no âmbito do
processo nº 1096159-81.2020.8.26.0100, que tramita na 6ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
(“Processo”) em face da Securitizadora e da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente
Fiduciário”), como representantes dos Titulares dos CRI e em decorrência da Emissão, assim como em quaisquer outros
processos conexos, ou incidente processual decorrentes do Processo; 2) A ratiﬁcação da contratação do escritório Lucas
Zigoni Campos Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ 35.805.648/0001-10 (“Escritório”), para atuação completa no
âmbito do Processo, conforme proposta encaminhada (“Proposta”); 3) Nova análise acerca da proposta formal de
dação em pagamento formulada em 23 de abril de 2018 e apresentada na Décima Sétima Assembleia Geral de
Investidores dos CRI, conforme mencionada no Processo, tendo esta sido rejeitada por meio de deliberação tomada em
assembleia posterior; 4) Aporte de recursos pelos titulares dos CRI para pagamento dos serviços a serem contratados
conforme itens (1), (2) e (5) e demais despesas da Emissão; 5) Aprovação do termo aditivo (“Termo Aditivo”) ao
contrato de prestação de serviços advocatícios aprovado na Assembleia do Titulares dos CRI realizada em 03 de
dezembro de 2019 e formalizado entre Brazilian Securities Companhia de Securitização e o Escritório; e 6) As medidas
judiciais e/ou extrajudiciais a serem tomadas em face da decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 000793687.1998.4.02.5001, que tramita na 4ª Vara de Execução Fiscal de Vitória, em que foi declarada fraude à execução e
tornou sem efeito as alienações decorrentes dos instrumentos de promessa de compra e venda celebrados entre
Devedora e Cedente do CRI. As Propostas e cópia do Processo dos itens (1) e (2) e a minuta do Termo Aditivo do item
(4) estão disponíveis para consulta na Securitizadora. Não será admitido o uso da instrução de voto à distância, a
manifestação do voto deverá ser feita no momento da Vigésima Quarta Assembleia, através do acesso à plataforma
digital. Para que recebam o link de acesso à Vigésima Quarta Assembleia, disponibilizado pela Securitizadora, que será
realizada pela plataforma Microsoft Teams e ser acessada com câmera, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os
documentos de representatividade descritos a seguir, preferencialmente, em até 2 (dois) dias úteis antes da Vigésima
Quarta Assembleia tanto para a Securitizadora, quanto para o Agente Fiduciário, nos seguintes e-mails: produtos.bs@
grupopan.com e contencioso@pentagonotrustee.com.br. Os documentos necessários para o investidor pessoa física
são: cópia do documento de identidade do titular do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da
respectiva procuração: (i) com ﬁrma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de
cópia digitalizada dos documentos de identidade do titular do CRI e do outorgado. Os documentos necessários para os
participantes pessoa jurídica são: a) cópia autenticada e digitalizada do estatuto, contrato social ou documento
equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do titular do CRI e; b) cópia
digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia
digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou
(ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos dos outorgantes da procuração e do outorgado.
São Paulo, 06 de novembro de 2020
Brazilian Securities Companhia de Securitização
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COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 3ª VARA CÍVEL - Praça
João Mendes s/nº -6ºandar - salas nº 615/617 -Centro - CEP 01501-900 - Fone:
2171-6076 - SãoPaulo/SP -E-mail: sp3cv@tjsp.jus.br - Processo nº:110293488.2015.8.26.0100 - Classe / Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
- Exequente: Toda Chic Confecções Ltda. ME - Executado: Fatto A Mano Francising
Ltda e outro - Vistos.Tendo em vista que já foram esgotados todos os meios hábeis
para a localização da parte ré, defiro a citação editalícia requerida às fls. *, SERVINDO A PRESENTE DECISÃO COMO EDITAL. Este Juízo FAZ SABER a FATTO a
MANO UOMO e FATO A MANO FRANCISING LTDA., domiciliado em local incerto e n
ão sabido, que lhe foi movida Ação EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL por
TODA CHIC CONFECÇÕES LTDA. ME, alegando em síntese: a par te ré lhe deve o
montante de R$ 43.513,36. Encontrando-se a parte 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 03 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, apresente pagamento ou oferte defesa nos termos
legais. No silêncio, será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital, por
extrato, publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. Recolha
a parte autora as custas referentes a publicação no DJE, no valor de R$ 149,31,
providenciando, no mais, a publicação do edital em jornais de grande circulação,
comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. São Paulo, 29 de
outubro de 2020. a) Christopher Alexander Roisin, Juiz de Direito.
10 e
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Edital de citação ± Prazo de 30 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião. Processo nº 1000193-51.2015.8.26.0655.
A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara, do Foro de Várzea Paulista, Estado de São Paulo, Dra. Flávia Cristina Campos Luders,
na forma da Lei, etc. Faz saber aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges e/ou sucessores, que Marcos Rogério Pereira dos Santos e Valeria Cristina Leite dos Santos, ajuizou ação de
USUCAPIÃO, visando a propriedade do Imóvel urbano situado na Rua Maria Elce, Martins Bertelle, 175, Várzea Paulista SP., cadastro na Prefeitura Municipal nº 11.023.061, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo
de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Várzea
Paulista, aos 30 de janeiro de 2020.

@
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DA REDE DIRETA E AUTÁRQUICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SEDIN
Eleições Sindicais 2016
CNPJ: 07.109.660/0001-54
Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
A Comissão Eleitoral para as Eleições Sindicais de 2020 do Sindicato dos Trabalhadores
nas Unidades de Educação Infantil da Rede Direta e Autárquica do Município de São
Paulo – SEDIN,que tem sede na Rua Apeninos, 429, conjunto 705, Paraíso, São Paulo
– SP, convoca todos os associados da entidade em condições de voto, para Assembleia
Geral Extraordinária que se realizará no dia 19 de novembro de 2020, às 10:00 horas
em primeira convocação, e não havendo quórum, às 10:30 horas em segunda
convocação, com acesso direto através do site do sindicato na internet, com endereço
eletrônico: www.sedin.com.br, para deliberar sobre a eleição, por aclamação, da Chapa
única inscrita para concorrer às eleições sindicais deste ano de 2020, a qual é composta
pelos nomes e cargos que seguem elencados: 1) PRESIDENTE: Claudete Alves da
Silva ; 2) VICE-PRESIDENTE: Joelia Rodrigues dos Santos Aguiar; 3) SECRETÁRIA
GERAL : Sheyla Mendes da Silva; 4) SECRETÁRIO DE FINANÇAS: Manassés Felicio
Victor; 5) SECRETÁRIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS: Isabel Aparecida Nascimento;
6) SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO: Renata Caires dos Santos; 7) SECRETÁRIA
DE FORMAÇÃO: Ana Paula Lopes dos Santos; 8) SECRETÁRIA DE POLÍTICAS
SOCIAIS E COMBATE ÀS DISCRIMINAÇÕES: Cecilia Aquino; 9) SECRETÁRIA DO
SETOR DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: Kátia Regina Batista; 10)
SECRETARIA DO SETOR DE ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL: Aline
Pimentel Sales; 11) SECRETÁRIO DO SETOR ADMINISTRATIVO OPERACIONAL:
José Caetano Leite; 12) SECRETÁRIA DA MACRO REGIÃO LESTE I: Ana Lucia da
Silva Victor; 13) SECRETÁRIA DA MACRO REGIÃO LESTE II: Eduardo Kennedy
Pacífico; 14) SECRETÁRIA DA MACRO REGIÃO SUDESTE: Aparecida de Fatima
Siqueira; 15) SECRETÁRIA DA MACRO REGIÃO OESTE: Patricia Aparecida Cardoso
Lima; 16) SECRETÁRIA DA MACRO REGIÃO NORTE: Debora Alves da Cruz; 17)
SECRETÁRIA DA MACRO REGIÃO SUL I: Ivaniria Andrade da Silva; 18) SECRETÁRIA
DA MACRO REGIÃO SUL II: Agledy Alves Pereira do Espírito Santo; 19) SECRETARIA
DOS APOSENTADOS: Elizabeth de Oliveira Dantas; Conselheira Fiscal Titular: Vera
Ap arecida Valente; Conselheiro Fiscal Titular: Francisco Antonio de Oliveira; Conselheira
Fiscal Titular: Ana Maria dos Santos; Suplente do Conselho Fiscal: Cícera Maria da
Conceição Mota; Suplente do Conselho Fiscal: Luzia Borges Greb Dias. De acordo
com o Estatuto social da entidade, a eleição da Chapa, para o mandato que inicia em
01 de dezembro de 2020 e encerra em 30 de novembro de 2024ocorrerá na Assembleia
Geral Extraordinária ora convocada para tal fim, durante o Congresso de Educação
Infantil SEDIN 2020, que se realizará, excepcionalmente, por meio eletrônico, em
razão das restrições de eventos presenciais, impostas pela pandemia internacional de
COVID-19. Os eleitos tomarão posse na mesma Sessão da assembleia de eleiçãode
19 de novembro de 2020. A COMISSÃO ELEITORAL. Fabiana Maria Passinho Massuda;
Silvana Freire da Silva; Jane Augusto Félix.
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500 Milhas de Kart começa nesta
quarta-feira com treinos livres

nizador das 500 Milhas de Kart.
Todas as equipes participantes devem ter de 2 a 6 participantes inscritos, que irão se revezar
nos karts em busca do cobiçado

título da prova. O grid de largada
será definido na sexta-feira (13),
dia em que será realizada a tomada de tempos com dois grupos
(G1 e G2) a partir das 16h40.

Os cinco melhores de cada grupo duelarão pela pole position no
Top Qualify e definirão o top-10 do
grid de largada após o sorteio do
Lucky Dog. Assim como na categoria Pro-500, a prova terá três categorias: Geral, Light (estreantes)
e Sênior (acima de 40 anos).
A 500 Milhas de Kart é considerada a corrida de longa duração mais democrática no kartismo mundial, pois reúne na mesma pista nomes consagrados na
F1, Indy, Fórmula E, Stock Car,
Copa Truck, F3 e também pilotos amadores que estão iniciando sua jornada no kart.
Os treinos serão disputados
de quarta a sexta-feira. Confira a
programação completa. A primeira e a última hora da corrida
serão exibidas ao vivo no SporTV, a partir das 17h.

Augustus Toniolo mostra superação
com 12 ultrapassagens e melhor
volta em Final do ROK The RIO
Jovem talento do kartismo
brasileiro, o piloto Augustus
Toniolo foi aos Estados Unidos no último final de semana
para disputar o ROK The Rio,
torneio realizado em Las Vegas, no estado americano de
Nevada. O paranaense demonstrou muita superação na
Final da categoria Micro, na
qual largou na 19ª colocação
e terminou em 7º, além de cravar a melhor volta da prova.
“Foi uma etapa de muito
aprendizado aqui em Las Vegas.
Tivemos uma pane no motor na
penúltima classificatória e isso
fez com que a gente largasse um
pouco mais para trás do grid.
Foi uma pena porque, não fosse a quebra do motor, acredito
que íamos largar entre os cinco primeiros. De qualquer maneira, foi uma etapa bem legal
e de muito aprendizado dentro
e fora das pistas”, diz Augustus,
que foi campeão paranaense de
kart em 2019.
Em agosto deste ano, Augustus também foi destaque com a

segunda colocação na última etapa do SKUSA Pro Tour, um dos
principais campeonatos do mundo e que foi disputado em Indiana, nos EUA.
Agora de olho no Brasileiro
de Kart, que será disputado no
mês que vem em Birigui, no Speed Park, Augustus buscará o título nacional na categoria Cadete
- nesta pista Augustus vem de vitórias recente na competição
paulista. O paranaense disputou
a terceira etapa do torneio no
mês passado e venceu a etapa
com vitória e segundo lugar nas
duas baterias na categoria Cadete. Vice-campeão brasileiro em
2019 na Mirim, o jovem piloto
paranaense acredita que a experiência internacional pode ajudar
no desempenho em competições
no Brasil.
“Aqui nos EUA, o nível é bem
alto e espero que isso me ajude
nas competições lá no Brasil também. Estou muito focado para o
Brasileiro de Kart, então vamos
trabalhar bastante para buscar o
título. Não levamos o troféu do

Foto/Repr odução

Piloto paranaense demonstrou muita superação na Final da categoria Micro, na qual largou na 19ª colocação e terminou em
7º, além de cravar a melhor volta da prova

ROK The RIO para casa neste
último final de semana, mas vamos confiantes de que o aprendizado é sempre importante”, diz

Augustus.
O Brasileiro de Kart será disputado entre os dias 7 e 12 de
dezembro em Birigui (SP).

Foto/ Duda Bairros

Copa Truck coroa Valdeno Brito com título
e vai à Grande Final com sete finalistas

Felipe Giaffone
A Copa Truck definiu no
último final de semana em
Curitiba os três últimos finalistas para a Grande Final, que
acontece no próximo mês em
Interlagos. Com um sétimo e
um sexto lugares, respectivamente, Valdeno Brito levou o

título da Terceira Copa graças
principalmente às duas vitórias obtidas na etapa anterior em
Cascavel.
“Corri com o regulamento
debaixo do braço e apenas levei o caminhão até as bandeiradas. Por conta do restritor, meu

caminhão perdia 12 km/h de
reta e isso tornou impossível
qualquer tipo de resistência nas
disputas. Mas o importante foi
ter garantido a vaga para a decisão, onde todos correrão sem
restritor e o melhor vencerá”,
comentou Valdeno.
Os outros classificados foram Felipe Giaffone, vice-campeão, e Danilo Dirani, que garantiu a últ ima vaga e tirou da briga Paulo Salustiano, que venceu a segunda corrida. “É muito bom estar na final”, ressalta Dirani, que só disputou três
etapas em 2020. “O melhor de
tudo é que o caminhão está
evoluindo conforme planejamos e vamos chegar fortes para
essa decisão.”, continuou.
Ganhador da primeira prova,
Beto Monteiro, que chega à
Grande Final como líder, também somou um terceiro lugar na
segunda corrida.”Mesmo sabendo que as chances de ficar entre

os três primeiros era pequena, eu
tentei. Poderia ter ido muito
melhor não fosse o toque que
recebi na largada da segunda corrida, pois o caminhão estava ótimo - prova disso foi ter conseguido terminar a prova em terceiro lugar”, comentou Beto.
No fim, Valdeno terminou a
Terceira Copa com 63 pontos,
contra 55 de Giaffone, 54 de
Dirani, 53 de André Marques
e 50 de Salustiano. Com isso,
o Ranking da Grande Final
tem Beto Monteiro na ponta
com 224 pontos, André Marques com 216, Valdeno Brito
com 212, Wellington Cirino, Jô
Augusto e Felipe Giaffone com
210, além de Danilo Dirani,
com 208 - o restante do grid
corre normalmente a final,
mas não disputa o título junto
com os outros sete.
A decisão está prevista para
o dia 13 de dezembro em Interlagos.

Circuito Brasileiro

Terceira etapa
começa nesta quintafeira com disputa
ainda mais acirrada
Foto/ Ana Patrícia

Os treinos livres da 24ª edição das 500 Milhas de Kart começam nesta quarta-feira às
15h50, no Kartódromo Granja
Viana, localizado em Cotia, na
Grande São Paulo. Com sete horas de duração e aproximadamente 500km de corrida em 2020, a
tradicional prova de endurance
do kartismo brasileiro terá largada neste sábado (14) a partir
das 17h (horário de Brasília).
“Estamos muito ansiosos para
o início das 500 Milhas de Kart.
Foi um ano bem diferente para o
automobilismo como um todo,
então nós queremos proporcionar
um evento dos melhores para os
pilotos e equipes. Será um dia bem
especial, contando pela primeira
vez com o Brasileiro de Rotax na
mesma data”, diz Felipe Giaffone, proprietário do KGV e orga-

Foto/Carsten Horst

Classificatório será na sexta-feira e definirá o grid de largada para a tradicional prova de endurance do kartismo brasileiro; largada será neste sábado (14) às 17h

George sobe na rede
A temporada 2020/2021 do
Circuito Brasileiro Vôlei de
Praia já engrenou de vez e nesta semana acontece a terceira
etapa masculina. Após duas etapas já realizadas as duplas tiveram mais tempo para se adaptar ao ritmo de competição e
ao formato de disputa na “bolha” do Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em
Saquarema (RJ), sede de todos
os torneios até agora. Alison,
campeão no último evento, e
George, ouro na primeira parada, o campeonato tem tudo para
ser ainda mais disputado.
A terceira etapa acontece de
quinta-feira (12) a domingo
(15), dentro do CDV. Os fãs
poderão conferir todos os lances do torneio com as transmissões ao vivo realizadas no site
voleidepraiatv.cbv.com.br, na
fanpage da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) no
Facebook, e, a partir das semifinais, no sábado (14), exclusivamente nos canais SporTV.
Campeões na primeira parada do tour nacional e bronze
na segunda, André e George se
preparam para mais um desafio.
Para o paraibano George, o calendário atual do vôlei de praia
brasileiro deixou a competição
com ares do circuito mundial.
“A nossa preparação tem
sido ótima, e muito intensa.
Com as etapas do Circuito Brasileiro sendo realizadas em um
espaço mais curto, com menos
intervalo entre uma e outra, fica
parecido com o calendário do
circuito mundial, e é muito interessante isso, nós gostamos.
Estamos treinando bem, e bastante confiantes depois dos
nossos últimos resultados. Esperamos dar o nosso melhor
nesta próxima etapa, e manter
nosso bom desempenho”, comentou George.
O campeão olímpico Alison, subiu ao lugar mais alto do
pódio na segunda etapa. O bloqueador, que joga ao lado de
Álvaro Filho e está classificado para representar o Brasil
nos Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem, espera
um nível ainda mais alto na
competição, que as adaptações
ao novo formato de disputa estão sendo feitas.
“Chegamos muito motivados para essa terceira etapa,
novamente em Saquarema, readaptando a jogar novamente.
Agora teremos duas etapas praticamente seguidas, estamos
nos adaptando a jogar sem tor-

cida, o que ainda é muito estranho, mas a motivação está lá
em cima. Ganhamos a última
etapa, perdendo apenas um set,
na primeira também fomos
bem, apesar da eliminação, era
o primeiro torneio, e agora é
manter o foco, a humildade e a
vontade porque o nível do circuito é muito alto. Espero um
torneio ainda mais forte, times
mais entrosados, times novos
se formando, temos que pensar jogo a jogo, ponto a ponto,
set a set, sempre fazendo o
nosso melhor”, contou Alison.
Na primeira parada da temporada 20/21 André e George
ficaram com o título, a prata foi
para Guto e Arthur Marianos
(RJ/MS), enquanto Renato e
Adriélson (PB/PR) ficou com
o bronze. Já na segunda etapa a
primeira colocação ficou com
Alison e Álvaro Filho (ES/PB),
Evandro e Bruno Schmidt (RJ/
DF) em segundo lugar. A terceira posição ficou com André
e George.
A fase principal do torneio,
que começa na sexta-feira,
contará com 20 equipes, sendo as 16 mais bem colocadas
do ranking de entradas, e outras quatro classificadas na disputa do qualifying (classificatório), que ocorre na quintafeira. No qualifying, 24 times
disputam partidas eliminatórias diretas, com os vencedores
dos quatro jogos finais garantindo a vaga.
Os quatro melhores primeiros colocados dos cinco
grupos vão direto às quartas de
final, enquanto o primeiro colocado com pior campanha disputa a repescagem junto dos
cinco segundos colocados e
dos dois melhores terceiros.
Desta fase em diante, a competição segue no formato eliminatório direto até as disputas de medalha.
Os 16 times já garantidos
na fase principal pela posição
no ranking de entradas são Alison/Álvaro Filho (ES/PB), André/George (ES/PB), Evandro/
Bruno Schmidt (RJ/DF), Guto/
Arthur Mariano (RJ/MS), Vinícius/Vítor Felipe (ES/DF), Hevaldo/Saymon (CE/MS), Renato/
Adrielson (PB/PR), Allison Francioni/Fábio (SC/CE), Oscar/Thiago (RJ/SC), Marcus/Felipe Cavazin (RJ/PR), Bruno/Jô (AM/
PB), Fernandão/Harley (ES/DF),
Adelmo/Moisés (BA), Bernardo Lima/Eduardo Davi (CE/
PR), Lipe/Rafa (CE/PR) e Averaldo/Matheuszinho (TO/SE).

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

(11) 99653-7522

