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Alimentos representaram 60% da
inflação dos mais pobres em outubro
Anvisa autoriza retomada de
estudos clínicos com a CoronaVac
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Desempenho das pequenas indústrias
bate recorde no terceiro trimestre
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A vacina russa Sputnik V é
92% eficaz para proteger as
pessoas da covid-19, de acordo com resultados provisórios
de testes, disse o fundo soberano do país na quarta-feira
(11), enquanto Moscou corre
para acompanhar o ritmo de
farmacêuticas ocidentais na
corrida por uma vacina.
A leva de resultados iniciais é somente a segunda de um
teste de estágio avançado com
humanos a ser publicada em
meio ao esforço global para
produzir vacinas que consigam
deter uma pandemia que já matou mais de 1,2 milhão de pessoas e devastou a economia
mundial.
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Previsão do Tempo
Quinta: Sol com
aumento de nuvens
e pancadas de chuva no fim da manhã,
à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

27º C
19º C

Enquanto se prepara para
produzir a vacina contra covid-19 desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca e pela
Universidade de Oxford, a
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) trabalha em projetos
próprios de imunizantes que
podem chegar a testes em humanos em 2021. Caso esses

experimentos tenham resultados positivos ao longo do ano
que vem, a expectativa é que
uma dessas vacinas esteja disponível em 2022.
As duas iniciativas em desenvolvimento são do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) e
usam plataformas tecnológi-

Turismo
Compra: 5,36
Venda:
5,56

EURO
Compra: 6,36
Venda:
6,36

Policiais civis do Amapá
apreenderam documentos nas
instalações da empresa Linhas
de Macapá Transmissora de
Energia (LMTE), concessionária do serviço energético no
Amapá. Além de cumprir os
mandados judiciais de busca e

apreensão, os agentes também
realizaram perícias na subestação onde um incêndio destruiu um transformador, desencadeando uma série de problemas que deixaram 13 das 16
cidades amapaenses sem energia elétrica.
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SP só deve reprovar
estudantes que não
entregarem atividades
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RKC de Kart disputa
penúltima etapa neste
sábado em Interlagos
O campeonato do Rotary
Kart Club (RKC) entra na sua reta
final com a realização da 5ª e penúltima etapa neste sábado (14/
11), no Kartódromo de Interlagos
(São Paulo/SP). E os líderes do
Campeonato RKC Racing são
Alberto Otazú, na categoria Stock, Thiago Meirelles, na Light, e
Nelson Reple, na Challenge, novidade desta décima temporada.
Na principal categoria Alberto Otazú (AVSP/Bianchi
Automóveis/Cardoso Funilaria e Pintura/No Fire Services/
Rolley Ball/Speed Truck/TS
Sports) garantiu a liderança
com três vitórias e uma segunda colocação.
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Leo Lamelas compete
por título na
Pro-Am em Sebring
Piloto brasileiro da equipe
US Racetronics, o brasileiro
Leo Lamelas disputará a última etapa do Lamborghini Super Trofeo North America neste final de semana em Sebring,
na Flórida. Com sete pódios
em oito corridas disputadas, o
jovem piloto é atualmente o
vice-líder da categoria Pro-AM
e buscará o título na rodada
dupla decisiva da temporada.
“Estou com uma grande expectativa para correr neste fi-

Caio Collet chega a Paul Ricard
para última etapa da F-Renault
Eurocup: “Vamos lutar até o final”

Noite

Em um ano completamente atípico, em virtude da pandemia global do coronavírus,
as principais competições do
automobilismo vão chegando
ao seu final. A Fórmula Renault Eurocup, que cumpriu
seu objetivo de realizar as 10
etapas em rodada dupla, em
apenas cinco meses, é uma
delas. Neste final de semana
(14 e 15), a temporada 2020
será encerrada com mais duas
corridas, desta vez em Paul
Ricard, na França. Página 8

nal de semana. Será muito
importante conseguir o melhor acerto do carro desde os
primeiros treinos e vamos
em busca disso. Ainda há
chance de ser campeão na
Pro-AM, então vamos continuar lutando até o final. Vamos em busca da vitória nessas duas provas que faltam”,
diz Lamelas, que está a oito
pontos da dupla Corey Lewis
e McKay Snow, que lidera o
campeonato.
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Duelo mineiro encerra 3ª
rodada nesta quinta-feira

Alberto Otazú e Nelson Reple brigam pela liderança da
Challenge do RKC

Foto/ Dutch Photo Agency

DÓLAR

Polícia cumpre mandados
em instalações de
concessionária no Amapá

Esporte

Fonte: Climatempo

Comercial
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5,41

cas pioneiras. Segundo o vicediretor de Desenvolvimento
Tecnológico de Bio-Manguinhos/Fiocruz, Sotiris Missailidis, ambas estão em testes
pré-clínicos, em laboratório,
e devem passar por uma nova
etapa de testes em animais conhecida como “estudo de desafio”.
As vacinas já foram aprovadas na fase de imunogenicidade e toxicidade em animais,
o que significa que produziram resposta imune sem prejudicar a saúde das cobaias.
No próximo passo, os pesquisadores vão conferir como
cobaias vac inadas responderão à exposição ao SARS-CoV2. Por envolver o vírus em
condições de causar infecção,
o teste aguardava disponibilidade de laboratório um biossegurança elevada (NB3) e
está programado para ocorrer
ainda neste mês.
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calcula a inflação para seis grupos de renda familiar: muito
baixa (menor que R$ 1.650,50),
baixa (entre R$ 1.650,50 e R$
2.471,09), média-baixa (de R$
2.471,09 a R$ 4.127,41), média (de R$ 4.127,41 a R$
8.254,83), média alta (de R$
8.254,83 a R$ 16.509,66) e alta
(acima de R$ 16.509,66).
No grupo alimentos e bebidas, que tem maior peso na inflação das famílias mais pobres, destacaram-se em outubro as variações de preço do arroz (13,4%),
da batata (17%), do tomate
(18,7%), do óleo de soja (17,4%)
e das carnes (4,3%). Página 3
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Rússia diz
que sua
vacina contra
covid-19 é
92% eficaz

Foto/Divulg/Josué Damacena (IOC/Fiocruz)

A Comissão Europeia disse na quarta-feira (11) que selou um contrato de suprimento de até 300 milhões de doses da candidata a vacina contra Covid-19 da Pfizer e da BioNTech.
A ação vem na esteira do
anúncio de segunda-feira da
Pfizer de que sua vacina experimental desenvolvida com a
BioNTech é mais de 90% eficaz, o que faz delas as primeiras farmacêuticas a mostrarem
dados provisórios bem-sucedidos de um teste clínico de
larga escala de uma vacina contra coronavírus.
“Estou muito satisfeita de
anunciar o acordo de hoje com
a empresa europeia BioNTech
e com a Pfizer para adquirir
300 milhões de doses da vacina”, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von
der Leyen.
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Vacina própria da Fiocruz
pode ter testes clínicos
em 2021

Foto/ Sandro de Souza

UE firma
contrato para
300 milhões de
doses de vacina
da Pfizer

A alta no preço dos alimentos pressionou a inflação dos
mais pobres em outubro e representou 60% de todo o indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda, divulgado na quarta-feira (11) pelo Instituto de
Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea). Segundo o instituto,
as famílias de renda muito baixa acumulam uma inflação de
3,53% em 2020 e de 5,33% em
12 meses, enquanto a faixa de
renda alta vem se beneficiando
da queda no preço dos serviços
e acumula 1,04% em 2020 e
2,48% em 12 meses.
Para fazer a pesquisa, o Ipea

Escobar é um dos destaques do Minas Tênis Clube
Um duelo mineiro promete
agitar a terceira rodada do turno
da Superliga Banco do Brasil 20/
21 masculina de vôlei. Nesta
quinta-feira (12), o Minas Tênis
Clube (MG) receberá o Sada
Cruzeiro (MG), às 21h30, na
Arena Minas, em Belo Horizon-

te (MG). O SporTV 2 transmitirá ao vivo. A equipe minastenista e o time celeste se enfrentaram recentemente na decisão do Campeonato Mineiro
e o grupo do treinador Marcelo Mendez levou a melhor por
3 sets a 1.
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São Paulo registra 39,9 mil óbitos
e 1,15 milhão casos de coronavírus
O estado de São Paulo registrou na quarta-feira (11) 39.907
óbitos e 1.150.872 casos do
novo coronavírus.
Os dados foram atualizados
na manhã de quarta-feira, após
normalização do sistema de
notificação do Ministério da
Saúde que esteve inacessível
desde a última sexta-feira (6)
por problemas técnicos, segundo o governo federal.
Somente na noite da terça-

feira (10) o acesso foi restabelecido, permitindo a extração
dos dados nessa manhã.
Entre as 39,9 mil mortes,
estão inclusos 190 novos óbitos
acumulados desde o dia 6, balanço possivelmente inferior ao
real verificado no período, já que
a instabilidade do sistema SIVEP
do MS também dificultou a inserção dos óbitos pelos municípios. Com a retomada do sistema, é esperado que as pre-

feituras notifiquem estes
óbitos “represados” durante
o período de falha no SIVEP,
o que pode gerar uma falsa
ideia de alta de mortes nos
próximos dias.
De terça para quarta obser-

vou-se também o incremento de
3.421 novos casos. Os mais de
1,15 milhão de confirmados
contabilizam o acumulado de
casos leves notificados desde o
dia 6 de novembro, incluindo os
21.515 casos de Síndrome Gri-

pal relacionada à COVID-19 extraídos ontem pela pasta estadual exclusivamente com base nas
informações no E-SUS, onde
são notificados apenas estes tipos de casos.
Entre o total de casos diagnosticados de COVID-19, o Estado registra 1.049.348 pessoas recuperadas, sendo que

125.763 foram internadas e tiveram alta hospitalar.
Os 645 municípios têm pelo
menos uma pessoa infectada,
sendo 591 com um ou mais óbitos. A relação de casos e óbitos
confirmados por cidade pode
ser
consultada
em:
www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.
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+
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Assim que acabarem as eleições municipais 2020, os partidos governistas que estão com o governador João Doria (dono
do PSDB ‘liberal de centro’) começarão a negociar as composições da Mesa Diretora que será eleita somente no dia 15
março 2021
+
GOVERNO (SP)
Apesar da ANVISA permitir a sequência dos testes pela vacina chinesa (parceria com Butantã) contra Covid 19, o Doria sabe
que a morte de alguém que estava entre os participantes vai alimentar as narrativas dos seus adversários Presidenciáveis 2022
+
CONGRESSSO (BR)
A guerra do presidente da Câmara Federal contra o Presidente Bolsonaro, uma vez que não cabe mais uma reeleição pro Rodrigo Maia (DEM ex-PFL pelo Rio). O MDB do Temer, o PFL
(hoje DEM) do ACM, o PSDB de FHC e o PT do Lula passaram
por isso
+
PRESIDÊNCIA (BR)
Por questão de lógica política, Bolsonaro não pode deixar
de ser quem sempre foi por um motivo principal : foi dizendo
as coisas que diz, escrevendo o que escreve nas redes sociais
e fazendo o que faz, que teve quase 60 milhões de votos dos
brasileiros
+
PARTIDOS (BR)
Quando o dono do PT, mais o novo dono do PDT (ex-Brizolista), mais os atuais donos do PC do B, do PSOL começam a
palpitar sobre possibilidades de ajuntamento em 2022, é porque
Lula, Ciro, Dino e Boulos não conseguem ser grandes lideranças
isoladamente
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Desempenho das pequenas indústrias
bate recorde no terceiro trimestre
A reabertura da economia
trouxe reflexos positivos para as
indústrias de menor porte. Segundo pesquisa divulgada na
quarta-feira (11) pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI), o índice de desempenho
da pequena indústria encerrou o
terceiro trimestre no melhor nível desde a criação, em 2012. O
indicador fechou o trimestre
passado em 52,3 pontos, com
alta expressiva em relação aos
41,3 pontos registrados no fim
de julho.
O índice de desempenho
serve como aproximação para
medir a produção das pequenas indústrias. Em abril, no
mês seguinte ao início da
pandemia de covid-19, o indicador tinha chegado ao nível mais baixo da série histó-

rica, atingindo 27,1 pontos.
A pesquisa também constatou melhora na contabilidade
das indústrias de menor porte,
depois de um início de ano
com impacto da crise gerada
pelo novo coronavírus. O índice de situação financeira alcançou 41,9 pontos no terceiro trimestre, alta de 8,7 pontos em relação ao fim do segundo trimestre. O indicador
está no melhor nível desde o último trimestre de 2013.
Problemas
A pesquisa também mediu os
principais problemas das pequenas indústrias. O encarecimento do dólar, que se refletiu em
maiores preços no atacado, e a
escassez de várias matérias-primas provocaram uma mudança

nas principais reclamações dos
empresários.
A falta ou o alto custo de insumos foi citada como a principal preocupação no terceiro trimestre por 60,1% das indústrias de transformação e por
40,5% das indústrias ligadas à
construção. Nas indústrias extrativas, a maior dificuldade relatada foi a falta ou o alto custo
da energia, por 33,3% dos empresários do setor. No segundo
trimestre, a alta carga tributária
era considerada o maior problema em todos os segmentos.
Confiança
Os indicadores de confiança
e de perspectivas das pequenas
empresas industriais oscilaram
levemente para baixo em outubro. O Índice de Confiança do

Empresário Industrial (Icei) fechou o mês passado em 59,5
pontos, com recuo de 0,2 ponto. Essa foi a primeira queda
observada em cinco meses. O
valor ainda está abaixo dos 63
pontos registrados nos primeiros meses do ano, antes do início da pandemia. Índices acima
de 50 pontos indicam confiança
para os próximos meses.
O índice de perspectiva fechou outubro em 52,4 pontos,
com recuo de 0,6 ponto. Apesar
da oscilação negativa, o otimismo se mantém entre os empresários da pequena indústria. Diferentemente do Icei, que mede
a intenção do empresário em
aumentar ou diminuir a produção, o índice de perspectivas
mede as expectativas em relação
à economia. (Agencia Brasil)

Alimentos representaram 60% da
inflação dos mais pobres em outubro
A alta no preço dos alimentos pressionou a inflação dos
mais pobres em outubro e representou 60% de todo o indicador Ipea de Inflação por
Faixa de Renda, divulgado na
quarta-feira (11) pelo Instituto de Pesquisa Econômica
e Aplicada (Ipea). Segundo o
instituto, as famílias de renda muito baixa acumulam uma
inflação de 3,53% em 2020 e de
5,33% em 12 meses, enquanto
a faixa de renda alta vem se
beneficiando da queda no
preço dos serviços e acumula 1,04% em 2020 e 2,48% em
12 meses.

Para fazer a pesquisa, o Ipea
calcula a inflação para seis grupos de renda familiar: muito baixa (menor que R$ 1.650,50),
baixa (entre R$ 1.650,50 e R$
2.471,09), média-baixa (de R$
2.471,09 a R$ 4.127,41), média
(de R$ 4.127,41 a R$ 8.254,83),
média alta (de R$ 8.254,83 a R$
16.509,66) e alta (acima de R$
16.509,66).
No grupo alimentos e bebidas, que tem maior peso na inflação das famílias mais pobres,
destacaram-se em outubro as
variações de preço do arroz
(13,4%), da batata (17%), do
tomate (18,7%), do óleo de soja

(17,4%) e das carnes (4,3%). De
janeiro a outubro, alguns desses
itens acumulam altas expressivas, como o arroz (47,6%), o
feijão (59,5%), o leite (29,5%)
e o óleo de soja (77,7%).
No acumulado do ano, o grupo de famílias de alta renda vem
se beneficiando da deflação acumulada de serviços que têm peso
em sua cesta de compras, como
as passagens aéreas (-37,3%), o
transporte por aplicativo (22,7%), o seguro de automóvel
(-9,9%) e a gasolina (-3,3%).
Apesar disso, em outubro, as
passagens aéreas ajudaram a puxar a inflação dos mais ricos para

cima. Em setembro, as famílias
de alta renda tiveram uma inflação de 0,29%, percentual que
subiu para 0,82% em outubro.
Enquanto isso, os mais pobres
tiveram uma inflação de 0,98%
que se manteve estável nos dois
meses.
A inflação acumulada em 12
meses apresentou uma tendência de aceleração para todas as
faixas de renda. Em outubro do
ano passado, o índice mensal
havia sido de 0,01% para os mais
pobres, contra 0,98% neste ano.
Para os mais ricos, o indicador
passou de 0,17% para 0,82%.
(Agencia Brasil)

Programa de antecipação de
recebíveis credencia instituições
O Ministério da Economia
credenciou 11 instituições financeiras para participarem do
AntecipaGov.br, o programa de
antecipação de recebíveis do
governo federal. Com a medida,
os fornecedores do governo federal poderão utilizar seus contratos com a administração pública como garantia para pedir
empréstimos ou financiamentos. De acordo com as regras,
será possível solicitar a antecipação de até 70% dos recebíveis
previstos em contrato.

Segundo o ministério, atualmente há cerca de R$ 56 bilhões
em contratos ativos do governo
federal e dos demais entes que
utilizam o Sistema de Compras do
Governo Federal (Comprasnet).
“Em breve, os fornecedores
poderão solicitar a antecipação
desse crédito por meio do
AntecipaGov.br”, disse o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia,
Caio Mario Paes de Andrade.
“Estamos desenvolvendo um sis-

tema para os fornecedores escolherem a sua melhor opção entre todas aquelas que foram credenciadas”, disse em nota.
O ministério espera que a
medida ajude as micro e pequenas empresas (MPE).
Do valor total em contratos
ativos, cerca de R$ 12 bilhões
estão distribuídos entre 6 mil
empresas com capital social de
até R$ 5 milhões. “O credenciamento das instituições financeiras é fundamental para que todas
as partes envolvidas tenham se-

gurança jurídica nessa transação.
É importante deixar claro que o
edital de credenciamento permanecerá aberto por tempo indeterminado e outras instituições podem aderir a ele”, disse
o secretário de Gestão do ME,
Cristiano Heckert.
Das 11 instituições credenciadas até o momento, duas são gestoras de plataformas, que congregam,
cada uma, dezenas de instituições.
Já as outras nove são instituições
financeiras que se credenciaram diretamente. (Agencia Brasil)

Vendas do comércio crescem
0,6% em setembro, diz IBGE
O volume de vendas do comércio varejista brasileiro
cresceu 0,6% na passagem de
agosto para setembro deste ano.
Essa é a quinta alta consecutiva
do setor, que vem apresentando
avanços desde maio.
Com isso, o patamar do comércio varejista, que já havia
atingido seu nível recorde no mês
de agosto, continua em crescimento. Os dados da Pesquisa
Mensal de Comércio foram divulgado na quarta-feira (11) pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
As vendas do comércio
também tiveram alta de 2,8%

na média móvel trimestral, de
7,3% na comparação com setembro de 2019 e de 0,9% no
acumulado de 12 meses. No
acumulado do ano, apresenta
estabilidade.
Na comparação com agosto deste ano, houve alta em
cinco das oito atividades pesquisadas: livros, jornais, revistas e artigos de papelaria
(8,9%); combustíveis e lubrificantes (3,1%); artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (2,1%);
equipamentos e materiais para
escritório, informática e comunicação (1,1%) e móveis e

eletrodomésticos (1%).
Três atividades tiveram
queda no período: tecidos,
vestuário e calçados (-2,4%);
outros artigos de uso pessoal
e doméstico (-0,6%); e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-0,4%).
No varejo ampliado, que
também analisa os segmentos
de veículos e de material de
construção, o volume de vendas cresceu 1,2% em relação
a agosto deste ano, também a
quinta variação positiva consecutiva. Os veículos, motos,
partes e peças tiveram cresci-

UE firma contrato para
300 milhões de doses de
vacina da Pfizer
A Comissão Europeia disse na quarta-feira (11) que selou
um contrato de suprimento de até 300 milhões de doses da candidata a vacina contra Covid-19 da Pfizer e da BioNTech.
A ação vem na esteira do anúncio de segunda-feira da Pfizer
de que sua vacina experimental desenvolvida com a BioNTech é
mais de 90% eficaz, o que faz delas as primeiras farmacêuticas a
mostrarem dados provisórios bem-sucedidos de um teste clínico de larga escala de uma vacina contra coronavírus.
“Estou muito satisfeita de anunciar o acordo de hoje com a
empresa europeia BioNTech e com a Pfizer para adquirir 300
milhões de doses da vacina”, disse a presidente da Comissão
Europeia, Ursula von der Leyen.
Pelo acordo da União Europeia, os 27 países do bloco podem comprar 200 milhões de doses, e têm a opção de comprar
outras 100 milhões.
As aquisições só podem acontecer depois que a vacina for
autorizada pela agência reguladora de remédios da UE por ser
eficaz e segura.
O bloco já assinou contratos de suprimento para as vacinas
experimentais contra Covid-19 de AstraZeneca, Sanofi e Johnson & Johnson, e está conversando com Moderna, CureVac e
Novavax para obter suas vacinas. (Agencia Brasil)

Rússia diz que sua vacina
contra covid-19 é 92% eficaz
A vacina russa Sputnik V é 92% eficaz para proteger as pessoas da covid-19, de acordo com resultados provisórios de testes, disse o fundo soberano do país na quarta-feira (11), enquanto Moscou corre para acompanhar o ritmo de farmacêuticas ocidentais na corrida por uma vacina.
A leva de resultados iniciais é somente a segunda de um teste
de estágio avançado com humanos a ser publicada em meio ao
esforço global para produzir vacinas que consigam deter uma
pandemia que já matou mais de 1,2 milhão de pessoas e devastou
a economia mundial.
Os resultados se baseiam em dados dos 16 mil primeiros
participantes do teste a receberem as duas aplicações da vacina
de duas doses, informou o Fundo Russo de Investimento Direto
(RDIF), que está apoiando seu desenvolvimento.
“Estamos mostrando, com base nos dados, que temos uma
vacina muito eficaz”, disse o chefe do RDIF, Kirill Dmitriev,
acrescentando que é o tipo de notícia sobre a qual os desenvolvedores de vacina conversarão um dia com os netos.
A análise foi realizada depois que 20 participantes do teste
desenvolveram a covid-19 e foram examinados quantos receberam a vacina na comparação com os que receberam um placebo.
Comunidade científica
A cifra é consideravelmente mais baixa do que as 94 infecções do teste de uma vacina desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech. Para confirmar o índice de eficácia, a Pfizer disse que
continuará seu teste até atingir 164 casos de covid-19.
O RDIF disse que o teste russo continuará durante seis meses e que dados do estudo também serão publicados em um periódico científico internacional destacado depois de serem revisados pela comunidade científica.
As ações europeias e os mercados de futuros norte-americanos ampliaram os ganhos ligeiramente após o anúncio da Rússia.
Este veio logo depois de resultados publicados na última segunda-feira pela Pfizer e pela BioNTech, que disseram que sua vacina é mais de 90% eficaz.
Os resultados russos são mais um impulso a outras vacinas
contra a doença atualmente em desenvolvimento e uma prova de
conceito de que a covid-19 pode ser detida através da vacinação.
Mas especialistas disseram que o conhecimento a respeito
do projeto e do protocolo do teste russo é escasso, o que torna
difícil interpretar as cifras divulgadas nesta quarta-feira. (Agencia Brasil)

mento de 5,2% e os materiais
de construção, de 2,6%.
O varejo ampliado também
teve altas de 4% na média móvel e de 7,4% na comparação
com setembro de 2019. Mas
teve quedas de 3,6% no acumulado do ano e de 1,4% em
12 meses.
Na receita nominal, o comércio varejista teve altas de
2,1% na comparação com
agosto, de 13,4% em relação
a setembro de 2019, de 3,6%
no acumulado do ano e de
4,2% no acumulado de 12
meses. (Agencia Brasil)
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Vacina própria da Fiocruz pode
ter testes clínicos em 2021
Enquanto se prepara para
produzir a vacina contra covid19 desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, a Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) trabalha em projetos próprios de
imunizantes que podem chegar
a testes em humanos em 2021.
Caso esses experimentos tenham resultados positivos ao
longo do ano que vem, a expectativa é que uma dessas vacinas
esteja disponível em 2022.
As duas iniciativas em desenvolvimento são do Instituto
de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) e
usam plataformas tecnológicas
pioneiras. Segundo o vice-diretor de Desenvolvimento Tecnológico de Bio-Manguinhos/Fiocruz, Sotiris Missailidis, ambas estão em testes pré-clínicos, em laboratório, e devem
passar por uma nova etapa de
testes em animais conhecida
como “estudo de desafio”.
As vacinas já foram aprovadas na fase de imunogenicidade e toxicidade em animais, o

que significa que produziram
resposta imune sem prejudicar
a saúde das cobaias. No próximo passo, os pesquisadores vão
conferir como cobaias vacinadas responderão à exposição ao
SARS-CoV-2. Por envolver o
vírus em condições de causar
infecção, o teste aguardava disponibilidade de laboratório um
biossegurança elevada (NB3) e
está programado para ocorrer
ainda neste mês.
“Essas duas abordagens que
a gente está utilizando não competem com as linhas de produção que vamos usar para a AstraZeneca. Então, potencialmente,
poderíamos oferecer as duas ao
mesmo tempo, o que oferece
uma soberania nacional”, avalia
Missailidis. Ele explica que BioManguinhos vai escolher qual
das duas propostas de vacina é
mais promissora para seguir
para os testes clínicos no ano
que vem.
O vice-diretor de Bio-Manguinhos destaca que é importante prosseguir com a pesquisa,
independentemente do sucesso

Anvisa autoriza
retomada de estudos
clínicos com a
CoronaVac
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou na quarta-feira (11) a
retomada do estudo clínico da
vacina CoronaVac, uma das que
estão em fase de testes no país,
conduzidos pelo Instituto Butantan. A agência disse ter recebido do Butantan novas informações sobre o “evento adverso grave” (EAG) que levou
a Anvisa a suspender os estudos na última segunda-feira (9).
“Após avaliar os novos dados apresentados pelo patrocinador depois da suspensão do
estudo, a Anvisa entende que
tem subsídios suficientes para
permitir a retomada da vacinação e segue acompanhando a
investigação do desfecho do
caso para que seja definida a
possível relação de causalidade entre o EAG inesperado e a
vacina”, informou a agência
por meio de nota.
No comunicado, a Anvisa
voltou a defender a medida adotada na segunda-feira, que levou em consideração os dados
que eram de conhecimento da
agência até aquela data e que
foram encaminhados ao órgão
pelo Instituto Butantan.
Segundo a agência, a decisão se baseou em procedimentos previstos nos protocolos de
Boas Práticas Clínicas para
este tipo de pesquisa e teve
como premissa o “princípio da
precaução”, quando conhecimento científico não é capaz de
afastar a possibilidade de dano.
Ao justificar a suspensão
dos testes, a Anvisa disse que
faltavam informações detalhadas sobre a gravidade e as causas do evento, assim como o parecer com o posicionamento do
Comitê Independente de Monitoramento de Segurança (Data
and Safety Monitoring Board, na
sigla em inglês) e o boletim de
ocorrência relacionado à provável motivação do EAG e que
recebeu na terça-feira, (10) esses dados do Butantan.
EAG
Na terça-feira, diferentes
veículos de comunicação noticiaram que o evento adverso
grave foi um óbito, por suicídio, não tendo ligação com a
vacina. No entanto, em coletiva de imprensa , o presidente
da Anvisa, Antônio Barra Torres disse que a agência não havia recebido essa informação
por canais oficiais.
“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.
A Anvisa disse também que,
em respeito à privacidade e integridade dos voluntários de
pesquisa, não está divulgando
a natureza do EAG.
Butantan
Após o anúncio da retomada dos estudos, o Butantan divulgou nota sobre o assunto.
“Isso vem ao encontro com o
que temos afirmado que essa é
uma das vacinas mais seguras
que está em desenvolvimento
nesse momento. A Anvisa compreendeu nossos argumentos.
O óbito referido não tem relação com a vacina e, portanto, o
estudo pode ser retomado.”,
diz o comunicado. O instituto
diz ainda que espera dar o andamento ao processo o mais rapidamente possível. “Sabemos
que um dia com vacina faz diferença. Nós precisamos dessa
vacina o quanto antes e por isso
a nossa urgência na finalização
desse estudo. Então agradeço à
nossa Anvisa pela compreensão
e pela rapidez com que foi autorizada a retomada dos estudos
clínicos”.
Em uma coletiva de imprensa sobre o assunto, em São
Paulo, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que o evento foi reportado detalhadamente à Anvisa no
último dia 6 e classificou a decisão da Anvisa como precoce.
Na entrevista, 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.
Segundo o Butantan, o voluntário teria recebido a dose
no dia 29 de outubro, 25 dias
antes de o evento adverso acontecer. Covas disse ainda que o
Butantan não 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).
O
ministro Ricardo
Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que Anvisa prestasse informações em 48 horas sobre os
estudos e o estágio de aprovação das vacinas contra a covid19 no país. (Agencia Brasil)

dos testes da vacina AstraZeneca/Oxford, cuja oferta total em
2021 deve chegar a 210 milhões
de doses, em um esquema de
vacinação que, a princípio, prevê duas doses por pessoa. Todas
essas projeções ainda dependem
da confirmação da segurança e
da eficácia da vacina, com os
resultados dos testes clínicos de
Fase 3 e o registro da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa)
“Entendo que temos garantido um quantitativo significativo
[de doses], mas ainda não se sabe
a eficácia das vacinas que estão
na frente. Ainda não se sabe se
uma vacinação vai ser suficiente ou se vamos ter que nos vacinar todo ano, como acontece
com a vacina do Influenza. Ter
uma vacina própria, com que
você pode garantir o mercado
nacional, com a mesma eficácia
de vacinas de grande farmacêuticas, é muito importante para as
instituições públicas, para a saúde e para a ciência brasileira”,
afirma o pesquisador. Segundo
Missailidis, o Brasil poderia,

então, exportar uma vacina própria para ajudar no combate à
pandemia internacionalmente.
Novas tecnologias
Uma das propostas de vacina em desenvolvimento aproveitou a produção de proteínas S e
N do SARS-CoV-2 que BioManguinhos já conduzia para a
produção de testes diagnósticos de covid-19. Classificada
como vacina de subunidade, a
tecnologia usada prevê a injeção dessas proteínas no corpo
humano, para que suas defesas
as reconheçam e se preparem
para quando o coronavírus de
fato inicie uma invasão. A proteína S é a que forma a coroa de
espinhos que dão nome ao coronavírus, e a proteína N compõe o núcleo do vírus.
A segunda proposta desenvolvida na Fiocruz é uma vacina
sintética, que utiliza peptídeos
das proteínas S e N produzidos
em laboratório por sínteses químicas e acoplados a nanopartículas. Esses peptídeos foram
identificados por meio de mo-

delo computacional e ativam tanto a produção de anticorpos
quanto a imunidade celular, em
que o organismo elimina as células infectadas e impede o desenvolvimento dos sintomas.
Uma dessas propostas deve
chegar a testes clínicos de Fase
1, em humanos, já no início de
2021, e a agilidade de tais testes, especialmente na Fase 3, vai
depender também de fatores externos, como a circulação do vírus. Caso o número de novas infecções caia, o tempo da pesquisa pode precisar se estender, já
que os testes de Fase 3 dependem de que os milhares de voluntários se exponham ao vírus
no seu dia a dia para testar a eficácia da vacina.
Além das vacinas inteiramente desenvolvidas em BioManguinhos, há ainda dois projetos já em curso com parcerias
de outros institutos de pesquisa: uma vacina sintética com a
Universidade Oxford e uma vacina proteica recombinante com
o Centro de Desenvolvimento
Tecnológico em Saúde (CDTS)

da Fiocruz.
Modernização
As dezenas de vacinas de covid-19 que já alcançaram os testes clínicos devem chegar ao
mercado com plataformas tecnológicas inéditas, como as vacinas sintéticas, as de vetor viral e as de RNA.
No caso dos trabalhos em
Bio-Manguinhos, Missailidis
destaca que as pesquisas em curso podem levar à modernização
de outros imunizantes disponíveis no país, como vacinas que
usam tecnologias de vírus vivo atenuado e, por isso, têm maiores
restrições de público. “Essas plataformas são tecnologias novas.
Havia um investimento mundial
nessas novas tecnologias antes da
pandemia, exatamente para preparar a humanidade para dar uma resposta mais rápida do que era a forma tradicional. Depois da consolidação dessas tecnologias, é claro que isso vai mudar um pouco a
nossa visão de vacinologia, dependendo do custo dessas vacinas e
da segurança.” (Agencia Brasil)

Polícia cumpre mandados em
instalações de concessionária no Amapá
Policiais civis do Amapá
apreenderam documentos nas
instalações da empresa Linhas
de Macapá Transmissora de
Energia (LMTE), concessionária do serviço energético no
Amapá. Além de cumprir os
mandados judiciais de busca e
apreensão, os agentes também
realizaram perícias na subestação onde um incêndio destruiu um transformador, desencadeando uma série de problemas que deixaram 13 das
16 cidades amapaenses sem

energia elétrica.
A ação policial foi deflagrada na terça-feira,(10), mas só
veio a público na tarde de quarta-feira (11). Em nota, a Polícia
Civil explicou que a iniciativa faz
parte da segunda fase da chamada Operação Apagão, deflagrada
no dia 9. Funcionários da empresa foram intimados a depor,
mas a Polícia Civil não divulgou
detalhes a este respeito.
A outra frente de ação ocorre diariamente, com o objetivo
de fiscalizar estabelecimentos

comerciais e coibir o aumento
abusivo de preços. Segundo o
Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá (Procon-AP), que
também vem atuando contra a
alta dos preços e irregularidades,
alguns comerciantes foram flagrados vendendo produtos como
água, gelo, velas e pão por preços muito acima dos cobrados
antes do problema que, hoje,
completa uma semana. Outro
problema é a comercialização de
produtos impróprios ao consumo humano – geralmente, por

estarem com data vencida ou por
terem estragado devido às faltas
de condição de armazenamento.
Uma coletiva de imprensa
ocorreu, em Macapá, para detalhar as ações já realizadas e
fornecer mais informações
sobre a operação.
Consultada, a LMTE informou, por meio de sua assessoria, que “está colaborando
com as autoridades e está totalmente focada na retomada
de 100% da energia no estado”. (Agencia Brasil)

Parlamentares aprovam requerimentos
para ouvir Anvisa e Butantan
A Comissão Mista do Congresso que acompanha as medidas relacionadas ao novo coronavírus aprovou na quarta-feira
(11) dois requerimentos de convite para audiências públicas. O
primeiro é para o diretor-geral
da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), André Pepitone da Nóbrega. Já o segundo,
convida o diretor-presidente da
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres e o diretor do Instituto
Butantan, Dimas Tadeu Covas,
para prestar esclarecimentos
sobre a suspensão dos estudos
clínicos da vacina CoronaVac.
Pela urgência dos dois temas, a intenção do presidente do
colegiado, senador Confúcio
Moura (MDB-RO), é que as
duas audiências sejam realizadas

já nesta sexta-feira (13), mas a
confirmação da data dependerá
da disponibilidade das autoridades.
No caso do diretor-geral da
Aneel, os parlamentares querem
que André Pepitone esclareça as
causas da pane no sistema elétrico, a falha no sistema de reserva e as providências tomadas
para o restabelecimento da normalidade do fornecimento de
eletricidade no estado.
O governo federal liberou
R$ 21,6 milhões para ações de
Defesa Civil no Amapá. Os recursos, segundo o governador,
Waldez Goes, serão usados para
locação de geradores e compra
de combustível. O estado enfrenta problemas no fornecimento de energia elétrica desde
o dia 3 de novembro, quando um

incêndio em uma subestação
provocou um apagão em 13 dos
16 municípios do estado, incluindo a capital Macapá. Com isso,
outros serviços à população
também foram prejudicados,
como fornecimento de água e
comunicações, além do impacto em setores essenciais, como
saúde e segurança pública.
CoronaVac
Os parlamentares querem
ouvir os representantes da Anvisa e do Butantan para esclarecer
a interrupção dos estudos clínicos da vacina CoronaVac. Na segunda-feira (9) à noite, a Anvisa
anunciou a interrupção dos estudos, após receber do Instituto
Butantan a informação de que um
“evento adverso grave” teria
ocorrido com um dos voluntári-

os do estudo.
Embora nem Anvisa, nem
Butantan confirmem, o evento
seria um suicídio e não teria,
para o laboratório que conduz os
testes, nenhuma relação com a
vacina.
Na manhã de terça-feira (10),
ambas as instituições concederam coletivas de imprensa para
esclarecer a sequência dos fatos
que incluiu, ainda, uma demora
na comunicação do Butantan
para a Anvisa, alegadamente por
motivos relacionados a um ataque hacker na semana passada,
que atingiu o sistema do Ministério da Saúde.
No final da tarde de quartafeira, a Anvisa divulgou nota
anunciando a retomada dos testes clínicos da CoronaVac.
(Agencia Brasil)

Saúde destinará R$ 20 milhões à
prevenção do câncer de pênis
O Ministério da Saúde lançou na quarta-feira (11) um
projeto piloto para o desenvolvimento de ações de cuidado integral à saúde do homem
e prevenção do câncer de pênis no âmbito da Atenção Primária à Saúde. O projeto faz
parte da campanha Novembro
Azul, de prevenção ao câncer
de próstata e em prol da saúde
masculina.
Durante a cerimônia, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, assinou portaria que
destina R$ 20 milhões ao projeto. Os recursos serão aplicados na qualificação das práticas de cuidado à saúde masculina em estados com taxa de
mortalidade de câncer de pênis acima de 0,60 por 100 mil
homens no período de 2014 a
2018. Os estados são: Piauí,
Maranhão, Tocantins, Pará e
Sergipe. Também receberão o
incentivo 370 municípios com
população de até 100 mil habitantes com média de registro de, ao menos, um diagnóstico de câncer de pênis.
O Instituto Nacional de
Câncer (Inca) estima que
ocorram 1.130 novos casos de
câncer de pênis neste ano, os
mais graves envolvem, inclu-

sive, a amputação do membro
masculino. Para o câncer de
próstata, os dados apontam
para 65.840 novos casos a
cada ano, entre 2020 e 2022,
e para o câncer de boca,
11.180 novos casos ao ano, no
mesmo período.
O secretário da Atenção
Primária à Saúde, Rafael Câmara, destacou que, apesar de
menos prevalente, o câncer de
próstata não deve ser esquecido, já que pode ser prevenido
e ter diagnóstico precoce.
“Muito se fala em câncer de
próstata, e este é um foco
grande do nosso ministério,
mas o câncer de pênis também
é um problema que durante
muito tempo ficou deixado de
lado. O foco da campanha dest
ano também dá importância
muito grande a isso”, disse.
O projeto também prevê
ações educativas de higiene
genital, de prevenção à infecções pelo papilomavírus humano (HPV), que são fatores
de risco para o câncer de pênis, e de identificação precoce da doença. “O maior fator
de risco é a falta de higiene,
então é uma política que vai se
manifestar daqui a alguns
anos”, ressaltou Câmara.

No caso do câncer de
próstata, homens com mais de
55 anos, com excesso de peso
e obesidade, estão mais propensos à doença. É o tipo mais
comum de câncer entre a população masculina. Já o câncer de boca é o quinto em incidência entre homens e, normalmente, acomete pessoas
com mais de 40 anos. Tabagismo, consumo excessivo de álcool, exposição solar sem
proteção, infecção pelo vírus
HPV e imunossupressão estão
entre os fatores de risco para
a doença.
De acordo com o Ministério da Saúde, o objetivo do
Novembro Azul é sensibilizar
a população masculina e profissionais de saúde quanto a
ações de autocuidado e cuidado integral, considerando fatores socioculturais relacionados à masculinidade e ao
adoecimento dos homens.
Após a cerimônia, um grupo de motociclistas fez um
passeio pela Esplanada dos
Ministérios, em Brasília, para
marcar o lançamento da campanha.
Nos próximos dias o Ministério da Saúde firmará um
acordo de cooperação técni-

ca com a Sociedade Brasileira de Urologia, buscando a
qualificação de políticas públicas destinadas aos homens.
Um grupo de trabalho será instituído para elaborar uma série de atividades para ampliar
as práticas de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento
de câncer de pênis, próstata e
testículo no país.
Além disso, o Ministério
da Saúde lançou nesta quartafeira, em parceria com o Serviço Social do Transporte e
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/
Senat), o Cartão de Saúde do
Caminhoneiro e Caminhoneira. O documento será usado
para registro e acompanhamento, pelos profissionais de
saúde, de informações clínicas sobre os motoristas em
qualquer estabelecimento da
atenção primária do país, seja
público ou privado.
A ação prevê a impressão
e distribuição inicial de 500
mil cartões para estados e
municípios. O Cartão do Caminhoneiro e o da Caminhoneira também estão disponíveis na página do Ministério
da Saúde na internet. (Agencia Brasil)
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SP só deve reprovar estudantes
que não entregarem atividades
Os estudantes da rede estadual de São Paulo que entregarem as atividades exigidas ao longo do ano não devem ser reprovados, ainda que a aprendizagem
esteja abaixo do esperado. A Secretaria Estadual de Educação
apresentou na quarta-feira (11)
um planejamento que prevê que
os alunos sejam avaliados nos
anos de 2020 e 2021 como um
único ciclo de aprendizagem.
Assim, haverá uma tolerância com os estudantes que entregarem as atividades exigidas,
esperando que seja alcançado
apenas um “mínimo” de aprendizado. “Mesmo que você não alcance a aprendizagem idealizada, você poderá prosseguir se al-

cançar esse mínimo”, enfatizou
o secretário da Educação Rossieli Soares.
No entanto, segundo o secretário, 15% dos matriculados
na rede estadual não têm feito
essas entregas. Nesses casos, os
estudantes podem ficar sem avaliação e serem reprovados. “Há
uma probabilidade maior de retenção ao que não entregue atividades para a escola”, alertou
Rossieli. A decisão final sobre
as reprovações será tomada no
conselho de classe, que avaliará
o caso concreto de cada aluno.
As atividades podem ser feitas pela internet ou pelo material impresso que, de acordo com
o secretário, tem sido distribuí-

do nas escolas. Rossieli disse
ainda que vem sendo feito um trabalho de busca dos estudantes que
não têm acompanhado as atividades escolares. Para Rossieli, além
das dificuldades de acesso à internet por parte dos jovens, muitos
perderam o interesse na escola
durante a pandemia. “A gente sente esse desânimo acontecendo.
Mas, nós temos outros fatores que
devem ser considerados”, disse.
Reforço
Por isso, a secretaria está se
preparando para receber os estudantes que vão chegar com dificuldades de aprendizado em
2021. Vão ser contratados 10
mil professores de reforço.

A previsão é que o próximo
ano letivo seja iniciado em 1º de
fevereiro, com aulas totalmente
presenciais. Segundo Rossieli, a
programação foi feita com o
cenário de que o combate à pandemia do novo coronavírus estará em estágio avançado, inclusive com o início da vacinação
contra a doença. “Espero que tenhamos avançado, já começado
com a vacina”, destacou.
O calendário escolar prevê
ainda um recesso de uma semana após o primeiro e terceiro
bimestres em abril e outubro,
respectivamente, além das férias de 15 dias em julho. As aulas
devem ir até o fim de dezembro.
(Agencia Brasil)

Dólar volta a fechar acima de R$ 5,40
O mercado financeiro teve
um dia de realização de lucros e
de devolução de ganhos depois
de sessões de euforia. O dólar
voltou a fechar acima de R$
5,40, e a bolsa de valores caiu
pela primeira vez depois de seis
altas consecutivas.
O dólar comercial encerrou
a quarta-feira (11) vendido a R$
5,417, com alta de R$ 0,023
(0,47%). A cotação teve mais um

dia de volatilidade. Pouco depois
da abertura dos negócios, encostou em R$ 5,46. No fim da manhã, caiu para R$ 5,37, mas voltou a superar a barreira de R$
5,40 ao longo da tarde.
No mercado de ações, o dia
foi marcado pela realização de
lucros, quando os investidores
vendem papéis que se valorizaram nos últimos dias para embolsarem os ganhos. O índice

Ibovespa, da B3, fechou esta
quarta aos 104.809 pontos, com
recuo de 0,25%. O indicador
operou próximo da estabilidade
todo o dia, alternando momentos de altas e baixas até fechar
com leve queda.
Após a euforia dos últimos
dias com a vitória de Joe Biden
para a presidência dos Estados
Unidos, os mercados financeiros em todo o planeta tiveram um

dia de ajustes, com parte dos
ganhos acumulados nas últimas
sessões revertendo-se. No Brasil, a obstrução das votações da
Lei de Diretrizes Orçamentárias e do projeto do Orçamento de
2021 e a indefinição sobre a
continuidade de alguma ajuda à
população mais vulnerável após
o fim do auxílio emergencial
pressionam as negociações.
(Agencia Brasil)

Indígenas de Rondônia e Mato
Grosso lançam criptomoeda
Em meio a dificuldades enfrentadas pelas comunidades
tradicionais por causa da pandemia da covid-19, comunidades
indígenas de Rondônia e de
Mato Grosso se uniram em torno de uma ação inovadora para
auxiliá-los nessa situação de
emergência. Foi lançada na
quarta-feira (11) a OYX, uma
criptomoeda mundial indígena
transcultural.
As criptomoedas são moedas virtuais, armazenadas em
carteiras digitais, que podem
estar online ou instaladas em
computadores ou celulares.
Elas funcionam por meio de
um código complexo, único e
que não pode ser alterado isoladamente.
O recurso foi idealizado
por Elias Oyxabaten Suruí, do
povo Suruí Paiter, que se uniu
aos Cinta Larga, dois povos
que são tradicionais rivais. “É
uma ideia minha de união. A intenção é trabalhar com os dois
povos e mostrar serviço para
auxiliar as duas comunidades na
região”. Juntos, os Suruí Paiter
e os Cinta Larga somam cerca
de 4 mil pessoas.
OYX é a abreviação do so-

brenome de Elias, que significa homem persistente. A portavoz da OYX, Adriana Siliprandi, explica que a ideia é permitir que as aldeias possam criar
novos projetos econômicos
com autonomia.
“A premissa da iniciativa
não é de servir de aplicação financeira. Embora a OYX seja
anunciada como uma criptomoeda, trata-se, na realidade, de
um token utilitário [gerador de
senha], uma espécie de criptoativo, mas que, à diferença do
bitcoin, por exemplo, não tem
características de investimento,
como perspectivas de remuneração ou de valorização em
mercado secundário”.
Serão emitidas inicialmente 100 milhões de OYX, com
valor de R$ 10 a unidade. Segundo Adriana, as aplicações
poderão ser feitas em reais. “A
ideia é que o token seja pareado com a moeda brasileira”.
Entre os objetivos de arrecadação estão a construção de
escolas, compra de sementes
e equipamentos e ações de saneamento.
Segundo Elias, que trabalha
no Distrito Sanitário da Saúde

Indígena, os Suruí Paiter e os
Cintas-Largas mantêm o modo
de vida tradicional indígena,
tendo como base de sobrevivência a pesca, a plantação, o artesanato e a agricultura. Porém,
nos últimos meses esses povos
lutam contra a fome, a covid19, o garimpo ilegal, o agronegócio e o desmatamento.
A arrecadação conseguida
com a criptomoeda será usada
para construir e manter projetos nas regiões onde vivem esses povos, nos estados de Rondônia e Mato Grosso, garantindo uma renda mínima, segurança alimentar e integração das
aldeias.
A Fundação Nacional do Índio (Funai) informou que investiu mais de R$ 37 milhões no
combate à covid-19 junto aos
povos indígenas. “Entre as
ações, destaca-se a entrega de
cerca de 425 mil cestas de alimentos a 207 mil famílias indígenas em todo o país. A medida é fundamental para garantir a segurança alimentar das
comunidades durante a pandemia, além de contribuir para que
os indígenas permaneçam nas
aldeias e evitem o contato com

o vírus”.
Em nota, a fundação informa que também distribuiu quase 70 mil kits de higiene e limpeza, além de reforçar a adoção
de medidas preventivas. “O órgão promove diversas ações de
orientação junto às comunidades sobre os protocolos sanitários. Os servidores da fundação vêm atuando ainda na conscientização dos indígenas para
que eles evitem as aglomerações, bem como o deslocamento aos centros urbanos.”
Segundo a Funai, foram investidos, ainda, R$ 10,4 milhões em ações que visam a autossuficiência das comunidades, como a aquisição de materiais de pesca, sementes, mudas,
insumos, ferramentas e maquinários agrícolas, além de R$
11,8 milhões na proteção da
territorial, com 306 ações em
221 Terras Indígenas para coibir ilícitos desde o início da
pandemia, como extração ilegal
de madeira, atividade de garimpo e caça e pesca predatórias.
As ações são feitas em parceria com outros órgãos, como o
Exército, a Polícia Federal e o
Ibama. (Agencia Brasil)

Educação contratará mais de 10 mil
professores para trabalhar na
recuperação de alunos
O secretário da Educação
Rossieli Soares anunciou na
quarta-feira (11) que vai contratar mais de 10 mil professores
da rede estadual para atuar no
programa de recuperação e aprofundamento dos alunos das escolas estaduais.
Os docentes da rede que tenham interesse em participar das
aulas de recuperação em janeiro, mediante a pagamento extra,
também terão essa opção.
O programa será implementado para minimizar os déficits
na aprendizagem dos estudantes
que podem ter ocorrido durante
o período de suspensão das atividades presenciais.
Além dos novos profissionais, mais de 140 mil profissionais serão formados para atuar
no programa de Recuperação.
Eles terão à disposição para o
trabalho recursos didáticos impressos e digitais específicos,
como 6 milhões de cadernos de
atividades para os alunos por bimestre.
Para identificar as habilidades essenciais que não foram
desenvolvidas entre os estudantes, a Secretaria Estadual da Edu-

cação vai aplicar avaliações diagnósticas.
Ciclo contínuo até 2021
Os anos letivos de 2020 e
2021 serão considerados como
um único ciclo contínuo. Por
isso, a avaliação da aprendizagem será feita ao longo de oito
bimestres (quatro de 2020 e
quatro de 2021).
Os alunos que entregaram as
atividades propostas neste ano
serão aprovados para o próximo
ano letivo, mas terão o aprendizado avaliado ao final de 2021.
Já os alunos que não fizeram
as atividades, terão a oportunidade de fazê-las e entregá-las
ainda neste ano. Também é importante que, neste caso, eles
voltem a frequentar as aulas presenciais, quando possível, para
conseguir frequência. A progressão para o ano seguinte dependerá da frequência, mas a aprendizagem, assim como nos demais casos, também ser aferida
ao final dos oitos bimestres.
“O aluno tem de apresentar
o mínimo de atividades, não estamos falando de uma progressão automática para todo mun-

do. Mesmo que o aluno não alcance a aprendizagem idealizada poderá prosseguir se tiver o
essencial. Ampliar as oportunidades neste momento é fundamental, mas estamos identificando os estudantes e enviando
notificações”, afirmou o secretário Rossieli Soares.
Recuperação em janeiro
A Seduc tem feito um trabalho de busca ativa dos alunos que
tiveram participação nas aulas
inferior a 75%, no Centro de
Mídias SP e nas atividades da
escola, e oferecer a eles oportunidade de realizar as atividades
para, enfim, conseguir progredir
de série em 2021.
Soares informou que a Pasta
vai disparar SMSs e enviar emails para os estudantes e responsáveis. As escolas, por sua
vez, deverão mobilizar seus estudantes para retirar os kits impressos para a realização das atividades.
Os alunos serão incentivados a participar das aulas e entregar as atividades necessárias
ainda neste ano. Entretanto, caso
não sejam realizadas em sua to-

talidade, ele terá ainda a oportunidade de participar da recuperação em janeiro de 2021. O
conselho de classe indicará quais
os estudantes prioritários para
esta ação.
“Haverá avaliação das atividades recebidas e o conselho de
classe vai definir se o aluno vai
progredir ou não. Se ele entregou as atividades, mesmo com
problemas na aprendizagem,
deve prosseguir. As dificuldades
serão contempladas no plano de
reforço”, explica Soares.
Confira o calendário 2021
Recesso escolar: 18 a 25 de
janeiro
1º bimestre:
1 de fevereiro a 16 de abril
Recesso escolar: 19 a 23 de
abril
2º bimestre:
26 de abril a
5 de julho
Férias docentes: 6 a 20 de
julho
3º bimestre: 21 de julho a
8 de outubro
Recesso escolar: 11 a 15 de
outubro
4º bimestre:
18 de outubro a 21 de dezembro

Lembre sempre de lavar as mãos

Biden planeja
mudança para Casa
Branca; Trump tem
esperança de vitória
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, prosseguiu na quarta-feira (11) com os preparativos para seu novo governo, enquanto o presidente Donald Trump leva adiante uma série de ações na justiça que contestam os resultados da eleição na
tentativa de se agarrar ao poder.
Trump se recusa a admitir a derrota, preferindo fazer alegações infundadas de fraude eleitoral que ganharam pouco fôlego.
Na terça-feira (10), sua equipe disse que planeja iniciar uma ação
na justiça de Michigan para impedir o estado de certificar os
resultados um dia depois de iniciar um processo semelhante no
estado da Pensilvânia.
Até agora, juízes de Michigan e da Geórgia rejeitaram as ações
jurídicas da equipe de Trump, e especialistas legais dizem que o
litígio tem pouca chance de alterar o desfecho da eleição de 3 de
novembro.
Cerca de 80% dos norte-americanos, incluindo metade dos
republicanos, dizem que Biden é o vencedor legítimo, de acordo com uma pesquisa Reuters/Ipsos, publicada na última terça-feira.
No mesmo dia, Trump sofreu outro possível revés quando
democratas do Comitê de Supervisão da Câmara dos Deputados
disseram que um carteiro que afirmou ter testemunhado adulteração de cédulas na Pensilvânia retirou as alegações, segundo a
agência reguladora interna do Serviço Postal.
A equipe de Trump havia tentado usar a declaração do carteiro para incentivar uma investigação do FBI. Enquanto isso, apoiadores de Trump conseguiram mais de 136 mil dólares para ele
no site de arrecadação Go Fund Me (me financie), mas a página
foi retirada do ar depois da notícia de que o carteiro voltou atrás,
noticiou o jornal Washington Post.
Posse será no dia 20 de janeiro
Biden planeja se reunir com conselheiros que o ajudam a se
preparar para tomar posse no dia 20 de janeiro de 2021.
Ele recrutou especialistas em finanças, comércio e bancos
para sua equipe de transição, que inclui de democratas graduados
a ativistas progressistas, refletindo o debate em curso dentro do
partido sobre a maneira de enfrentar a mudança climática, a desigualdade de renda e outras questões.
Biden também está recrutando pessoas que conceberam regras ambientais mais rígidas quando serviram ao presidente Barack Obama.
O desfecho da eleição ainda está indefinido em alguns estados. Trump tem uma vantagem de 50,0% a 48,7% na Carolina do
Norte, enquanto Biden tem uma dianteira de 49,5% a 49,2% na
Geórgia e de 49,4% a 49,0% no Arizona, de acordo com a consultoria Edison Research.
Nacionalmente, Biden lidera por 3,2 pontos percentuais, ou
quase 5 milhões de votos, à medida que as últimas tabulações
chegam. (Agencia Brasil)

Após ataque ao STJ,
Fux cria comitê
para combater
crimes virtuais
Por meio de uma portaria
publicada na quarta-feira (10),
o presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Luiz Fux,
criou um Comitê de Segurança
Cibernética do Poder Judiciário
e estabeleceu prazos para que
sejam apresentadas medidas para
evitar novos crimes virtuais contra os sistemas judiciais.
A medida ocorre após um ataque cibernético, na semana passada, ter derrubado todos os sistemas do Superior Tribunal de
Justiça (STJ). Devido à gravidade da invasão, que é investigada
pela Polícia Federal, a corte ainda não conseguiu reestabelecer
todos os serviços prestados à
população e precisou restaurar
o acervo processual a partir de
backups.
Na portaria em que criou o
novo comitê, Fux diz que a medida foi tomada tendo em consideração “o nuìmero crescente de
incidentes ciberneìticos no ambiente da rede mundial de computadores”. O grupo terá como
meta evitar que os tribunais sejam novamente pegos de surpresa, como ocorreu com o STJ.
O Comitê de Segurança Cibernética do Poder Judiciário
será formado por representantes
de todos os tribunais superiores
e também por nomes indicados
pelos tribunais estaduais e pelo
Conselho da Justiça Federal

(CJF) e o próprio CNJ. Representantes de órgãos de segurança pública, das Forças Armadas
e especialistas de outros órgãos
públicos e privados também poderão ser convidados a participar.
Prazos
O comitê terá 20 dias para
apresentar um novo protocolo de
prevenção de gerenciamento de
crise para o enfrentamento de
crimes cibernéticos no âmbito
do Poder Judiciário.
Em 30 dias, o comitê deverá
apresentar também um protocolo para a investigação de ilícitos
cibernéticos que possam afetar
os tribunais. Em 120 dias, o grupo precisará ter pronto toda uma
nova Estratégia de Segurança
Cibernética e da Informação do
Poder Judiciário.
Entre os pontos a serem
abordados está a elaboração de
“padrões mínimos de resiliência
e continuidade dos serviços de
TIC [tecnologia de informação
e comunicação] em caso de incidentes de segurança e indisponibilidade”.
Os integrantes do comitê
deverão estabelecer também
“padrões orçamentários miìnimos para que cada tribunal possa garantir a segurança ciberneìtica no âmbito da sua jurisdição”. (Agencia Brasil)
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Jornal O DIA SP

VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ/MF 00.904.728/0001-48 - NIRE 35230666131
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE POR AÇÕES
1. Data, Hora e Local: 16h30 do dia 31/10/2018, na sede, social da Sociedade. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei
6.404/76, em decorrência da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Sociedade. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Stênio Nordau
Sousa de Alvarenga que convidou o Sr. Alexandre Fava Fialdini para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) transformação do tipo societário da Sociedade de
sociedade empresária limitada para sociedade por ações; (ii) conversão da totalidade das quotas que se divide o capital social em ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal; (iii) ratificação da eleição dos membros da Diretoria da Sociedade; (iv) fixação da remuneração dos administradores da Sociedade; (v) indicação do jornal para a realização
das publicações legais da Sociedade; (vi) aprovar o aumento do capital social da Sociedade e (vii) aprovação da redação do Estatuto Social da Sociedade. 5. Deliberações: Os
acionistas deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, restrições ou reservas: 5.1. Aprovar a transformação do tipo jurídico da Sociedade, de sociedade
empresária limitada para sociedade por ações, a fim de melhor atender às necessidades da Sociedade, a qual passará a ser regida pela Lei 6.404/76 e permanecerá titular de
seus direitos e obrigações, sem solução de continuidade ou modificação dos direitos dos seus eventuais credores, conforme o disposto no caput do artigo 1.115 da Lei 10.406/02.
5.1.1. Em razão da transformação, a Sociedade passará a ser denominada “Vyttra Diagnósticos Importação e Exportação S.A.”, preservando o endereço de sua sede social,
suas filiais, prazo de duração e seu objeto social. 5.2. Converter as 59.432.951 quotas, de valor nominal de R$ 1,00 cada, em que se divide o capital social da Sociedade, totalmente
subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, no valor de R$ 59.432.951,00 em 59.432.951 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, atribuindo-se uma ação
para cada quota anteriormente detida no capital da Sociedade, o qual permanecerá inalterado e integralmente detido pelo acionista Vyttra Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia Investimento no Exterior, acima qualificado. 5.3. A administração da Sociedade competirá à Diretoria, a qual será composta por, no mínimo, 2 e, no máximo, 6
Diretores, com ou sem designação específica, acionistas ou não, residentes no país, eleitos pelos acionistas da Companhia. 5.3.1. Para compor a Diretoria, os sócios ratificam a
eleição dos seguintes membros, com mandato unificado de 2 anos a contar da presente data, sendo permitida a reeleição: Stênio Nordau Sousa de Alvarenga, RG 4.398.815
SSP/MG e CPF 715.131.756-53, na qualidade de Diretor Presidente, o Sr. Rodrigo Luis Rey, RG 23728938 SSP-SP, CPF 265.476.938-05, na qualidade de Diretor Financeiro, o
Sr. Eduardo Luiz Resende de Castro, RG M 1.163.985 SSP-MG e CPF 439.764.846-87, na qualidade de Diretor sem designação específica, o Sr. Fábio Ferreira Marins, RG
43.571.235-4 SSP/SP e CPF 317.914.938-82,na qualidade de Diretor sem designação específica; o Sr. Felipe de Sousa Alcantara, RG 55517805 SSP/SP, CPF 928.726.385-04,
na qualidade de Diretor sem designação específica e o Sr. Leandro Palma Dáttoli, RG 0559189052 SSP/BA, CPF 637.999.525-00, na qualidade de Diretor sem designação
específica. 5.3.1.1. Os membros da Diretoria ora eleitos aceitaram os cargos para os quais foram reeleitos, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos,
por lei especial, de exercerem a administração de sociedades, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Dessa forma, os membros da Diretoria ora eleitos tomam posse em seus cargos, mediante
a assinatura dos respectivos Termos de Posse lavrados no Livro de Registro de Atas da Diretoria da Sociedade. 5.4. Fixar a remuneração global anual da administração da
Sociedade, para o exercício de 2019, em até R$ 4.000.000,00. 5.5. Determinar que as publicações ordenadas na forma da Lei 6.404/76 serão realizadas no “DOESP” e no jornal
“O Dia”. 5.6. Aprovar o aumento do capital social da Sociedade mediante a emissão privada de 20.000.000 de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço
de emissão de R$ 1,00 cada uma, totalizando um aumento de R$ 20.000.000,00. As ações ora emitidas farão jus a dividendos integrais, juros sobre o capital próprio e outros
proventos que vierem a ser declarados pela Sociedade a partir da presente data. O aumento de capital social ora deliberado deverá ser totalmente subscrito, nos termos do Boletim
de Subscrição Anexo I à presente ata. Os membros da Diretoria ficam autorizados a praticar todos os demais atos necessários à efetivação da emissão das ações. 5.7. Aprovar
o Estatuto Social da Sociedade, o qual reflete todas as deliberações tomadas acima e encontra-se anexo à presente ata como Anexo II. 5.8. Por fim, os sócios autorizam os Diretores
da Sociedade a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações acima tomadas, inclusive os registros e averbações necessários. 6. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.
SP, 31/10/2018. Mesa: Stênio Nordau Sousa de Alvarenga - Presidente; Alexandre Fava Fialdini - Secretário. Acionista: VYTTRA Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia Investimento no Exterior (p. Daniela Assarito Bonifácio Borovicz). Advogado responsável: Alexandre Fava Fialdini - OAB: 237.027. JUCESP - 7/19-5, NIRE
3530052997-9 em 02/01/2019. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral. “Estatuto Social da Vyttra Diagnósticos Importação e Exportação S.A. - Nome e Duração - Artigo
1º. Vyttra Diagnósticos Importação e Exportação S.A. é uma sociedade por ações, com prazo de duração indeterminado, regida pelo disposto neste Estatuto Social e pelas
disposições legais aplicáveis, em especial a Lei 6.404/76, e suas alterações posteriores (a “Lei das S/A”). Sede Social - Artigo 2º. A Companhia tem sua sede e foro na Cidade
de SP, Estado de SP, na Av. Queiroz Filho, 1560, Condomínio Vista Verde Offices, Torre Gaivota, 4º andar, unidades 401 a 420, Vila Hamburguesa, CEP 05319-000, a qual servirá
exclusivamente como escritório comercial e administrativo, podendo abrir filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do país ou do exterior, mediante deliberação
da Assembleia Geral de Acionistas. §1º. A Companhia possui as seguintes filiais, cada uma com capital social destacado no valor de R$ 1.000,00, proveniente do capital social
da matriz: a) Primeira Filial, estabelecida na Rua Pioneira, 50, Quadra 1, Lote 5, ‘Espaço Imunotech’, Setor Zona Industrial Pedro Abrão, Goiânia - GO, CEP 74.583-250, registrada
na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o NIRE 52900380562, por despacho de 14/08/2000, com início de atividades em 15/06/2000, devidamente inscrita no CNPJ/MF
00.904.728/0004-90. b) Segunda Filial, estabelecida na Rua Pioneira, 50, Quadra 1, Lote 5, ‘Espaço Imunotech’, Setor Zona Industrial Pedro Abrão, Goiânia - GO, CEP 74.583250, registrada na Junta Comercial do Estado de GO sob o NIRE 52900441251, por despacho de 16/03/2004, com início de atividades em 1º/09/2004, devidamente inscrita no
CNPJ/MF 00.904.728/0007-33. c) Terceira Filial, estabelecida na Av. Radamés Lo Sardo, 222, sl. 01 - Distrito Industrial III, CEP 12908-829, cidade de Bragança Paulista, Estado
de SP sob o NIRE 35905401637, por despacho de 20/10/2017, com início de atividades em 23/11/2017, devidamente inscrita no CNPJ/MF 00.904.728/0012-09. d) Quarta Filial,
estabelecida na Av. dos Imigrantes, 6001/4, sala 01, Jd. Morumbi, CEP 12926-210, cidade de Bragança Paulista, Estado de SP sob o NIRE 35905401629, por despacho de
20/10/2017, com início de atividades em 23/11/2017, devidamente inscrita no CNPJ/MF 00.904.728/0011-10. e) Quinta Filial, estabelecida na Rua Iris Alvim Camargos, nº 15,
CEP 30532-210, cidade de Belo Horizonte, Estado de MG, sob o NIRE 35230666131, por despacho de 19/01/2018, com início de atividades em 13/03/2018, devidamente inscrita
no CNPJ/MF 00.904.728/0013-81. §2º. Cada uma das filiais poderá realizar todas ou apenas parte das atividades previstas para a Companhia, ficando estabelecido que a
determinação das atividades a serem desempenhadas em cada unidade dar-se-á conforme autorização solicitada e obtida dos respectivos órgãos públicos, dentre os quais os
responsáveis pelo Cadastro de Contribuintes da Receita Federal, dos Estados, Distrito Federal e Município, bem como a Vigilância Sanitária por suas diversas instâncias. Objeto
Social - Artigo 3º. Sem prejuízo no disposto no §2º do Artigo Segundo acima indicado, a Companhia tem por objeto social as seguintes atividades desempenhadas pela sua sede
e suas filiais: Sede: exclusivamente escritório comercial e administrativo. A Primeira, Segunda e Quinta filiais terão como atividade o desenvolvimento das atividades de importação,
exportação, armazenamento, transporte, distribuição e comércio, no varejo e no atacado, de artigos médicos e ortopédicos, diagnósticos clínicos, equipamentos, reagentes de
diagnósticos de uso “in vitro”, medicamentos e saneantes, tanto para uso humano como para uso veterinário, bem como outros produtos, mercadorias ou bens, ressalvados aqueles
que dependam de autorização específica, quando a Sociedade não a detenha, bem como a prestação de serviços de assistência técnica, assessoria científica, assessoria comercial,
representação comercial, podendo ainda embalar ou re-embalar os produtos importados e por ela comercializados e distribuídos, exceto produtos em relação aos quais haja
proibição ou restrição por parte da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária e das Secretarias Estaduais de Saúde, no trato de produtos para uso humano, ou do MAPA
– Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no trato dos produtos veterinários, podendo ainda realizar as atividades de manuseio, armazenamento, depósito e transporte
de produtos para diagnóstico de uso “in vitro” e equipamentos médicos para terceiros e/ou empresas do mesmo grupo e ainda locação e comodato de produtos e equipamentos
laboratoriais e hospitalares. Fica ainda a Sociedade autorizada a utilizar-se de serviços de terceiros para armazenagem de seus produtos. A Terceira filial terá como atividade a
exploração do comércio, importação, exportação, distribuição e industrialização (própria e por conta de terceiros) de produtos correlatos para fins de diagnósticos, materiais médicos,
hospitalares e de laboratórios em geral; locação e comodato de produtos e equipamentos laboratoriais e hospitalares; reparos, manutenção e instalação de máquinas para
laboratórios em geral, inclusive para fins veterinários; a assessoria científica de técnicas laboratoriais para hospitais, clínicas e laboratórios; assessoria comercial, representação
comercial, podendo ainda embalar ou reembalar os produtos importados e por ela comercializados e distribuídos, exceto produtos em relação aos quais haja proibição ou restrição
por parte da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária e das Secretarias Estaduais de Saúde, no trato de produtos para uso humano, ou do MAPA – Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no trato dos produtos veterinários, podendo ainda realizar as atividades de manuseio, armazenamento, depósito e transporte de produtos
para diagnóstico de uso “in vitro” e equipamentos médicos para terceiros e/ou empresas do mesmo grupo. Fica ainda a Sociedade autorizada a utilizar-se de serviços de terceiros
para armazenagem de seus produtos. A Quarta filial terá como atividade a prestação de serviços de assistência técnica e serviços terceirizados de exame laboratorial com
fornecimento de insumos e equipamentos, armazenamento, locação de produtos e equipamentos laboratoriais e hospitalares e assessoria científica de técnicas laboratoriais para
hospitais. Capital Social e Ações - Artigo 4º. O capital social é de R$ 79.432.951,00 dividido em 79.432.951 ações, todas ordinárias e nominativas, sem valor nominal. Artigo
5º. Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito de um voto nas Assembleias Gerais de Acionistas, cujas deliberações serão tomadas na forma da legislação aplicável.
Artigo 6º. A Companhia não poderá emitir partes beneficiárias. Artigo 7º. A propriedade das ações será comprovada pela inscrição do nome do Acionista no livro de “Registro
de Ações Nominativas”. Assembleia Geral de Acionistas - Artigo 8º. As Assembleias Gerais de Acionistas realizar-se-ão ordinariamente uma vez por ano, nos 4 primeiros
meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, a fim de que sejam discutidos os assuntos previstos em lei. Artigo 9º. As Assembleias Gerais Extraordinárias serão
realizadas sempre que necessário, quando os interesses sociais assim o exigirem, ou quando as disposições do presente Estatuto Social ou da legislação aplicável exigirem
deliberação dos Acionistas. Exceto conforme previsto na legislação aplicável, as deliberações das Assembleias Gerais serão tomadas pela maioria dos votos dos Acionistas
presentes, não se computando os votos em branco, observado o disposto no Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. Artigo 10º. As Assembleias Gerais de
Acionistas, Ordinárias ou Extraordinárias, serão convocadas na forma da lei, com a indicação da data, hora, local e ordem do dia dos assuntos a serem tratados, devendo a
convocação ser acompanhada da documentação suporte necessária para a deliberação entregue com antecedência mínima de 8 (oito) dias da data de realização da Assembleia.
§1º. As Assembleias Gerais serão presididas e secretariadas pelos representantes indicados na Assembleia Geral pela maioria dos acionistas. §2º. Independentemente das
formalidades legais de convocação para Assembleias Gerais de Acionistas, será considerada regularmente convocada a Assembleia Geral de Acionistas à qual comparecerem
todos os Acionistas da Companhia. §3º. O Presidente da Assembleia abster-se-á de registrar qualquer deliberação tomada em desacordo com as disposições deste Estatuto
Social e de eventual Acordo de Acionistas da Companhia arquivado na sua sede, na forma do artigo 118 da Lei das S/A. Administração da Companhia - Artigo 11º. A administração
da Companhia caberá à Diretoria, com os poderes conferidos pela lei aplicável e por este Estatuto Social. §1º. Os membros da Diretoria tomarão posse mediante a assinatura dos
respectivos termos de posse nos livros de Atas das Reuniões da Diretoria. Conselho de Administração - Artigo 12º. A Companhia não terá um Conselho de Administração
instalado. Diretoria - Artigo 13º. A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 e, no máximo, 6 Diretores, com ou sem designação específica, acionistas ou não, residentes no
país, eleitos pela Assembleia Geral da Companhia, e por esta destituíveis a qualquer tempo, para um mandato de 2 anos, permitida a reeleição. §1º. Os membros da Diretoria
permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores. Artigo 14º. Compete à Diretoria a representação da Companhia, ativa e passivamente,
bem como a prática dos atos necessários ou convenientes à administração dos negócios sociais, respeitados os limites previstos em lei ou no presente Estatuto Social. Artigo
15º. Observadas as disposições contidas neste Estatuto Social, a representação da Companhia em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros e repartições
públicas federais, estaduais ou municipais, compete aos Diretores mediante a assinatura conjunta de 2 Diretores, ou a assinatura de um Diretor em conjunto com um bastante
procurador, com poderes específicos para a prática do ato, exceto para a representação perante órgãos e repartições públicas federais, estaduais ou municipais que poderá ser
feita de forma individual por quaisquer diretores ou procuradores. §1º. As procurações outorgadas em nome da Companhia o serão sempre por representação conjunta de quaisquer
dos diretores, devendo especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, deverão ter um período máximo de validade de 1 ano. §2º. Na ausência de
determinação de período de validade nas procurações outorgadas pela Companhia, presumir-se-á que as mesmas foram outorgadas pelo prazo de 1 ano. Artigo 14º. São
expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer Diretor, procurador ou funcionário que a envolverem em obrigações relativas
a negócios ou operações estranhos aos objetivos sociais, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, salvo quando expressamente
autorizados pela Assembleia Geral de Acionistas. Artigo 15º. As reuniões da Diretoria serão convocadas por qualquer dos Diretores, sempre que o interesse social assim exigir,
sendo as deliberações tomadas por maioria de votos dos presentes. Conselho Fiscal - Artigo 16º. O Conselho Fiscal somente será instalado nos exercícios sociais em que for
convocado mediante deliberação dos Acionistas, nos termos da legislação aplicável. Exercício Social e Lucros - Artigo 17º. O exercício social terá início em 1º de janeiro e
término em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que o balanço e as demais demonstrações financeiras deverão ser preparados e auditados por auditor independente registrado
na Comissão de Valores Mobiliários. §1º. Do lucro líquido apurado no exercício, será deduzida a parcela de 5% para a constituição da reserva legal, que não excederá a 20% do
capital social. §2º. Salvo se observadas as ressalvas previstas na Lei das S/A, os acionistas têm direito a um dividendo anual não cumulativo de pelo menos 25% do lucro líquido
do exercício, nos termos do Artigo 202 da Lei das S/A. §3º. O saldo remanescente, após atendidas as disposições legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral
de Acionistas, observada a legislação aplicável. §4º. A Companhia poderá, a qualquer tempo, levantar balancetes em cumprimento a requisitos legais ou para atender a interesses
societários, inclusive para a distribuição de dividendos intermediários ou antecipados, que, caso distribuídos, poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório, acima referido.
§5º. Observadas as disposições legais pertinentes, a Companhia poderá pagar a seus Acionistas, por deliberação da Assembleia Geral, juros sobre o capital próprio, os quais
poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Liquidação - Artigo 18º. A Companhia será liquidada nos casos previstos em lei, sendo a Assembleia Geral o órgão
competente para determinar o modo de liquidação e indicar o liquidante. Resolução de Conflitos - Artigo 19º. A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do
Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado da BM&FBOVESPA, toda e qualquer disputa ou controvérsia que
possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei 6.404/76, no
estatuto social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao
funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento de Arbitragem da Câmara. Disposições Finais - Artigo 20º. A Companhia disponibilizará,
sempre que solicitado por acionista(s), os contratos celebrados com partes a ela relacionadas, acordos de acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de outros
títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia. Os acionista(s) terão acesso irrestrito aos livros, documentos e informações da Companhia. Artigo 21º. No caso de
abertura de seu capital, a Companhia aderirá a segmento especial de bolsa de valores ou de entidade mantenedora de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo,
os níveis diferenciados de práticas de governança corporativa previstos na Instrução CVM 391, de 16/07/2003, conforme alterada. Artigo 22º. A Companhia deverá observar os
acordos de acionistas arquivados em sua sede, devendo a Diretoria abster-se de lançar transferências de ações e o Presidente da Assembleia Geral abster-se de computar votos
contrários aos seus termos, nos termos do Artigo 118 da Lei das S/A. Artigo 23º. Em tudo o que for omisso o presente Estatuto Social, serão aplicadas as disposições legais
pertinentes e de eventual Acordo de Acionistas da Companhia arquivado em sua sede.

EDITAL DE 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, p ara 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 MOREIRADA 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 suaINTIMAÇÃO 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, iniciase 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 151.526.77253, 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

Cit ação. Prazo 20 dias. Processo nº 112530087.2016.8.26.0100. O Dr. Felipe Albertini Nani Viaro,
Juiz de Direito da 26ª Vara Cível da Capital-SP, na
forma da lei. Faz saber a Chama Viva Refrigeração
Distribuidora de Peças Ltda, CNPJ 11.087.741/000178, na pessoa de seu representante legal e a Eduardo
Campos Gonçalves, CPF 142.322.038-26 que, Banco
do Brasil S/A, lhes ajuizou uma ação Monitória,
objetivando a cobrança de R$ 176.605,86 (16/11/
2016), referente Termo deAdesão ao Regulamento
do Cartão BNDES nº 038.306.566 de 01/03/2013.
Estando os réus em local ignorado, foi expedido o
presente edital, para que em 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, paguem o “quantum” reclamado ou
ofereçam embargos, sob pena de não o fazendo,
constituir-se em título executivo judicial a inicial
pretendida. Em caso de revelia, será nomeado
curador especial. Será o edital, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 16 de outubro de 2020

QUINTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2020
NEXANS BRASIL S.A. - CNPJ/MF nº 31.860.364/0012-28 - NIRE 35.300.141.733 - Extrato da Ata da AGO/E em 20/07/2020. Em
20/07/2020, às 10h na sede social. Presença: Presentes pessoalmente ou por procurador, os acionistas representando a totalidade
do capital social. Mesa: Presidente: Sr. Thierry Laurent Costerg; Secretário: Sr. Wellington Henrique Fernandes Rodrigues. Convocação:
Dispensada. Deliberações: Aprovação do relatório da administração e dos auditores independentes e das demonstrações financeiras
relativas findas em 31/12/2019. O prejuízo apurado no exercício encerrado em 31 /12/ 2019 foi alocado na reserva de lucros acumulados,
não havendo distribuição de dividendos. Considerando a expiração do mandato dos membros do Conselho Estratégico em 01/04/2019
os acionistas decidem manter este conselho vacante até que se decida futuramente pela eleição de novos membros. Foi aprovada:
A remuneração global anual do Diretor Presidente e dos demais membros da Diretoria, que foi decidida em conformidade com as
políticas de remuneração adotadas pelo grupo Nexans. A inclusão de serviços no estabelecimento localizado na Av. Cel. Phídias
Távora, 100, Prédio IA, Pavuna, CEP 21535-510, RJ/RJ, CNPJ nº 31.860.364/0014-90, este passa a ter atividades de (a) fabricação,
compra, venda, instalação, importação, exportação, transporte, armazenamento e comércio em geral (comércio atacadista) de todos
os tipos de fios e cabos elétricos, cabos de telecomunicações, cabos para transmissão de dados e outros produtos correlatos de
metais não ferrosos; prestação de serviços de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico e rastreamento de materiais e
bobinas, tratamento de informações de bens móveis rastreados, assistência técnica; execução por administração, empreitada ou
sub-empreitada de obras de engenharia, inclusive civil, para implantação de sistemas de energia e telecomunicações; comércio de
equipamentos, acessórios, partes e peças, componentes eletro-eletrônicos, inclusive software; bem como, outras atividades relacionadas
com os objetivos acima; (b) importação e exportação de matérias primas, máquinas e outros equipamentos industriais, além de
produtos manufaturados, e seus acessórios, prontos e/ou semi-elaborados, para industrialização e/ou revenda (comércio atacadista),
respeitando-se os dispositivos da Legislação vigente. Em substituição ao Sr. Jérôme René Fournier, passaporte francês 18AD67402,
resolveram eleger para integrar o Conselho de Administração da Companhia o Sr. Juan Ignacio Eyzaguirre Matte, Passaporte no.
F21995007, como Conselheiro. O membro eleito para o Conselho de Administração permacerá no cargo até 30/04/2021. Como
resultado do acima, o Conselho de Administração passa a ter a seguinte composição: (i) Sr. Vijay Mahadevan Subramanyam como
Presidente do Conselho de Administração; (ii) Sr. Jean-Christophe Yves François Juillard-Boudet, como Vice-Presidente do Conselho
de Administração; e (iii) Sr. Juan Ignacio Eyzaguirre, como Conselheiro. O membro eleito do Conselho de Administração não é
residente no país, o Sr. Juan Ignacio Eyzaguirre possui como representante o Sr. Thierry Laurent Costerg, passaporte francês
13CF08187, CPF 240.510.548-96. SP, 20/07/2020. Thierry Laurent Costerg - Presidente; Wellington Henrique Fernandes Rodrigues
- Secretário - OAB/SP nº 278.429. JUCESP - 444.100/20-9 em 02/10/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
NEXANS BRASIL S.A. - CNPJ/MF nº 31.860.364/0012-28 - NIRE 35.300.141.733 - Extrato da Ata da RCA em 20/07/2020.
Em 20/07/2020 às 14h, presentes todos os membros do Conselho de Administração, por conferência telefônica. A Ata foi redigida
pelo Sr. Wellington Henrique Fernandes Rodrigues como secretário na filial da companhia, SP/SP. (i) Em conformidade com a
ordem do dia, as seguintes decisões foram tomadas por votação unânime: (ii) O Conselho de Administração aprovou o relatório
da administração, relatório dos auditores independentes e as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2019.
(iii) Proposta para a Assembleia Geral de alocação do prejuízo do exercício encerrado em 31/12/2019 na reserva de lucros
acumulados, não havendo distribuição de dividendos. (iv) Ratificar os atos e documentos realizados pela diretoria, desde a
última eleição da diretoria (30/04/2019) até a presente data e reeleição. (v) Reeleição da Diretoria da Sociedade: A Diretoria
da companhia foi reeleita pelo prazo de 01 ano a contar desta data, a saber: Diretor Presidente: Sr. Thierry Laurent Costerg;
Diretor Financeiro: Sr. Patrice Frederic Jean Michel Bouvier; e Diretor: Sr. Fernando Nicoletti Pinto. Permanece designado
como responsável pela Companhia, perante o Ministério da Fazenda, o Sr. José Ricardo Nardi, CRC-SP 1SP238861/O-6, RG
25.118.127-3 SSP/SP e CPF 132.778.418-12. SP, 20/07/2020. Thierry Laurent Costerg; Wellington Henrique Fernandes
Rodrigues - Secretário - OAB/SP 278.429. JUCESP - 285.343/20-8 em 05/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Agro Reunidas S/A
CNPJ/MF n.º 28.539.255/0001-46 - NIRE 35.300.508.114
Extrato Ata da Assembleia Geral Extraordinária
30/07/2020, 14 horas, Matão/SP. Convocação e Presença: Dispensada a convocação. Presença de 100% do
capital social. Mesa: Presidente: Cleber Baldan; Secretário: Walter Baldan Filho. Deliberações: Aprovaram:
(i) o aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 713.637,00, (ii) a subscrição das novas ações
ŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐƉĞůĂƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ^ŽůŽŐƌşĐŽůĂƐWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^ͬƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ͕tDWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ>ƚĚĂĞŐƌŽůǌĂ
WĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ >ƚĚĂ͕ ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚĂƐ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ă ĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂ ĂŽ ĐĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĚŽ ǀĂůŽƌ ĚĞ ƚŽƚĂů
de R$ 713.637,00 mediante a conversão de créditos que as acionistas possuem junto a Companhia, distribuşĚĂƐĚŽƐĞŐƵŝŶƚĞŵŽĚŽ͗;ĂͿϮϯ͘ϳϴϳ͘ϵϬϬăĂĐŝŽŶŝƐƚĂ^ŽůŽŐƌşĐŽůĂWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^ͬŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϮϯϳ͘ϴϳϵ͕ϬϬ͖
;ďͿϮϯ͘ϳϴϳ͘ϵϬϬăĂĐŝŽŶŝƐƚĂtDWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ>ƚĚĂŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϮϯϳ͘ϴϳϵ͕ϬϬ͖;ĐͿϮϯ͘ϳϴϳ͘ϵϬϬăĂĐŝŽŶŝƐƚĂŐƌŽ
ůǌĂWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ>ƚĚĂŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϮϯϳ͘ϴϳϵ͕ϬϬ͖ƚƵĚŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽŽůĞƟŵĚĞ^ƵďƐĐƌŝĕĆŽ͕ŽƌĂĂƉƌŽǀĂĚŽ
ƉĞůĂƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘;ŝŝŝͿĂŵŽĚŝĮĐĂĕĆŽĚĂƌĞĚĂĕĆŽĚŽcaputĚŽƌƟŐŽϱΣĚŽƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͗“ƌƟŐŽϱΣ O capital
ƐŽĐŝĂů͕ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞƐƵďƐĐƌŝƚŽĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽ͕ĠĚĞZΨϮ͘ϱϱϴ͘ϰϱϵ͕ϵϰ͕ĚŝǀŝĚŝĚŽĞŵϮϱϱ͘ϴϰϱ͘ϵϵϰĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ
ŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕ ĐŽŵ ĚŝƌĞŝƚŽ ĚĞ ǀŽƚŽ Ğ ƐĞŵ ǀĂůŽƌ ŶŽŵŝŶĂů “. Encerramento: Foram encerrados os trabalhos.
Jucesp nº 446.712/20-6 em sessão em 23/10/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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%02,/(0+4'
'ZVTCVQFC#VCFG#)'FGFG1WVWDTQFG
+PUVCNCÁºQ´UJPCUGFGFC5QEKGFCFG2TGUGPÁCU6QVCNKFCFGFQECRKVCNUQEKCN%QPXQECÁºQ&KU
RGPUCFC HCEG CQ FKURQUVQ PQ h  FQ #TVKIQ  FC .GK P   /GUC /CTEQ #PVQPKQ $QVVGT Ō 2TGUKFGPVG
4QFTKIQ$QVVGT4KQU2KPVQŌ5GETGV¶TKQ&GNKDGTCÁÐGU K (QKCRTQXCFCCKPENWUºQPQQDLGVQUQEKCNFCUQEKGFCFGEQOQ
KVGOő,ŒCCVKXKFCFG/CPWVGPÁºQG4GHQTOCFG/CVGTKCN4QFCPVG/GVTQ(GTTQXK¶TKQ/GFKCPVGCCNVGTCÁºQQCTVKIQFQ
'UVCVWVQ5QEKCNRCUUCCVGTCUGIWKPVGTGFCÁºQ#TVKIQ#%QORCPJKCVGORQTQDLGVQQGZGTEÈEKQFCUUGIWKPVGUCVKXKFC
FGUC GZGEWÁºQ UKPIWNCTOGPVGQWEQPUQTEKCFCCQWVTCUGORTGUCU RQTCFOKPKUVTCÁºQGORTGKVCFCQWUWDGORTGKVCFC
FG QDTCU FG EQPUVTWÁºQ EKXKN UCPGCOGPVQ G FTGPCIGO RCTC RCTVKEWNCTGU ÎTIºQU RÕDNKEQU G FG GEQPQOKC OKUVC D
VGTTCRNGPCIGOFTGPCIGOGRCXKOGPVCÁºQE FGOQNKÁºQEQPUGTXCÁºQGTGHQTOCF GNCDQTCÁºQFGRTQLGVQUGFGOCKUUGTXK
ÁQUFGGPIGPJCTKCSWGUGLCOFGEQORGVÄPEKCGCVTKDWKÁºQFGUGWUVÃEPKEQUG EQORTCGXGPFCFGOCVGTKCKURCTCEQPUVTW
ÁºQH RGUSWKUCGZVTCÁºQGEQOGTEKCNK\CÁºQFGOKPÃTKQUGRTQFWVQURGVTQNÈHGTQUKPENWKPFQQDTCUCHKPUI GZGEWÁºQFGVÕ
PGKUGQDTCUUWDVGTT¸PGCUGOIGTCNJ EQPUVTWÁºQGCUUGPVCOGPVQFGCFWVQTCQNGQFWVQUICUQFWVQUGQDTCUEQPIÄPGTGUK
QRGTCÁºQFGGZRNQTCÁºQFGUGTXKÁQURÕDNKEQUUQDCHQTOCFGEQPEGUUÐGUUWDEQPEGUUÐGUQWRTKXCVK\CÁÐGUQWRCTEGTKCU
EQOQ2QFGT2ÕDNKEQL CVWCÁºQVCPVQPQ$TCUKNSWCPVQGOSWCNSWGTRCÈUGUVTCPIGKTQFKTGVCOGPVGQWRQTOGKQFGUWEWT
UCKUUWDUKFK¶TKCUGUVCDGNGEKOGPVQUGOUQEKGFCFGEQORGUUQCUHÈUKECUQWLWTÈFKECUGEQPUVKVWKÁºQFGEQPUÎTEKQUQWUK
OKNCTGUM XCTTKÁºQEQNGVCTGOQÁºQKPEKPGTCÁºQFGNKZQN (KUECNK\CÁºQ)GTGPEKCOGPVQ5WRGTXKUºQG#EQORCPJCOGP
VQ6ÃEPKEQFG'ORTGGPFKOGPVQUFG'PIGPJCTKCG, /CPWVGPÁºQG4GHQTOCFG/CVGTKCN4QFCPVG/GVTQ(GTTQXK¶TKQ KK
'OFGEQTTÄPEKCFCCNVGTCÁºQFQQDLGVQUQEKCNHQKCRTQXCFCCEQPUQNKFCÁºQFGUGW'UVCVWVQ5QEKCNSWGTWDTKECFQRGNQU
RTGUGPVGURCUUCCHC\GTRCTVGKPVGITCPVGFGUVC#VCEQOQ#PGZQ+'PEGTTCOGPVQ0CFCCOCKU/GUC/CTEQ#PVQPKQ
$QVVGTŌ2TGUKFGPVG4QFTKIQ$QVVGT4KQU2KPVQŌ5GETGV¶TKQ,7%'52PGO

(GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  $ 'UD $'5,$1$ %25*(6 '( &$59$
/+2-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHO)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR63)D]6DEHUD'RFHOORV&RPpUFLRGH$OLPHQWRV
(PEDODJHQVH$UWLJRVSDUD)HVWDV/WGD &13- TXH%DQFR,WD~8QLEDQFR6$OKHVDMXL]RXDomR
GH FREUDQoD SDUD R UHFHELPHQWR GD TXDQWLD GH 5  PDLR GH   (VWDQGR RV UHTXHULGRV HP OXJDU
LJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDRIHUHoDPFRQWHVWDomRVRE
SHQD GH SUHVXPLUHPVH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR RV UHTXHULGRV VHUmR
FRQVLGHUDGRVUHYpLVFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRVPROGHV
GRDUWLJR,9GR1&3&6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR6mR3DXOR63H
(',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 00 -XL] GH 'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,  6DQWDQD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U $GHPLU 0RGHVWR GH 6RX]D QD IRUPD GD
/HL HWF )D] 6DEHU D &DUROLQD 6LOYD 'L 3LHWUR &3)  TXH QRV DXWRV GD DomR GH ([HFXomR DMXL]DGD
SRU %DQFR %UDGHVFR 6$ SURFHGHXVH R EORTXHLR GD TXDQWLD GH 5  (VWDQGR D H[HFXWDGD HP ORFDO LJQRUDGR
IRLGHIHULGDVXDLQWLPDomRSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVXWHLVDIOXLUDSyVRVGLDVVXSUDVHPDQLIHVWHDFHUFDGR
EORTXHLR QRV WHUPRV GR DUW  GR &3& 1mR KDYHQGR PDQLIHVWDomR R EORTXHLR VHUi DXWRPDWLFDPHQWH FRQYHUWLGR
HP SHQKRUD LQGHSHQGHQWHPHQWH GH QRYD LQWLPDomR FRP SRVVLELOLGDGH GH OHYDQWDPHQWR HP IDYRU GR H[HTXHQWH
6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH
GH 6mR 3DXOR DRV  GH PDUoR GH 
  H 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1014425-67.2014.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª
Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Sabrina Salvadori Sandy Severino, na
forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) ADRIANO ROCHA DE SOUZA, RG 28.223.261-8, CPF 269.401.528-06, com endereço à
Rua Rosalio Jose da Conceicao, 478, Jardim Felicidade (zona Oeste), CEP 05143-060, São Paulo - SP, que lhe foi proposta
uma ação de Dissolução e Liquidação de Sociedade por parte de Luciana Menegon Monteiro, alegando em síntese o fim do
³DIIHFWLR VRFLHWDWLV´HPUD]mRGRURPSLPHQWR da relação de convivência rompida desde 05/10/202.Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de * dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 10 de novembro de 2020.
[12,13]

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D *LVODLQH0DULDGH2OLYHLUD&RQUDGRQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5
D R -21*0221+$0&3)TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDOSRUSDUWHGH%DQFR
%UDGHVFR6$REMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 QRYHPEURGH UHSUHVHQWDGDSHOD&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULRQ
(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVH
WHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUED
KRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHRXUHFRQKHoDRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWR
GHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODV
PHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR
1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDO
SRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDJRVWRGH

 H 

(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(662200-XL]GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO(VWDGRGH6mR3DXOR'U&DUORV(GXDUGR%RUJHV)DQWDFLQLQDIRUPDGD/HLHWF
)$=6$%(5D&$0,/$'(628=$)587(,52&3)QTXH)81'$d29,'$((63(5$1d$UHTXHUHX
R &8035,0(172 '$ 6(17(1d$ SDUD UHFHEHU D TXDQWLD GH 5 -DQHLUR  (VWDQGR D H[HFXWDGD HP
OXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRSUD]RVXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRHDFUHVFLGRGDV
LPSRUWkQFLDVGHGLUHLWRHGHPDLVFRPLQDo}HVOHJDLVVRESHQDGHPXOWDHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVGHVREUHRYDORU
WRWDO GD GtYLGD DUW    GR &3&  LQLFLDQGRVH R SUD]R GH  GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX
QRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHLPSXJQDomRQRVSUySULRVDXWRV DUWGR&3& 6HUiRHGLWDODIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
GD/HL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHQRYHPEURGH

GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.

11ª VARA CÍVEL. DECISÃO - EDITAL Processo nº:1111970-52.2018.8.26.0100 Classe - Assunto:Execução de Título Extrajudicial
- Despesas Condominiais Exequente: Condomínio Edifício Base das Canoas Executado:Carlos Alberto Tavares e outro
Este Juízo FAZ SABER a Ruzia Berardo de Carvalho Aroucha Tavares,domiciliado em local incerto e não sabido,que lhe foi movida Ação EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL por Condomínio Edifício Base das Canoas,alegando em síntese:O Exequente é
credor dos executados CARLOS e RUZIA,referente as quotas condominiais vencidas e não pagas da unidade 152 do referido
condomínio,perfazendo débito de R$4.084,39(até 31/10/2019).No decorrer da ação houve penhora da quota(50% do imóvel indicado às fls.173/174) pertencente ao executado CARLOS.Encontrando-se a parte ré RUZIA em lugar incerto e não sabido,foi determinada a sua CITAÇÃO e INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital,apresente pagamento ou oferte defesa nos termos legais.No silêncio,será nomeado curador especial.Será o presente edital,por extrato,publicado na forma da lei.O presente edital tem o prazo de 20dias.[12,13]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 DIAS PROC. 1118529-25.2018.8.26.0100. O DR. REGIS DE CASTILHO BARBOSA
FILHO, Juiz de Direito da 41ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP FAZ SABER a PEDRAS DECOR
CENTER LTDA., com sede social nesta Capital de São Paulo, na rua dr. Moraes do Rego nº 33, no bairro de Vila
Prudente, CEP. nº 03137-180, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Receita Federal do
Brasil sob nº 02.453.977/0001- 90, que ARIADNA MARTINS ajuizou Pedido de Alvará, objetivando sua exclusão do
quadro social da empresa citanda. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se edital de citação para que em 15
dias a fluir do prazo supra, responda ao recurso de apelação interposta pela requerente, na forma do disposto no art.
331, 1º do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
[12,13]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1107109-23.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
22ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mario Chiuvite Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) ALDERIR WANZELER GUTIERRES, Brasileiro, Divorciado, Economista, RG 9125694-X, CPF 536.226.18868, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Maria Cristina Ang Siu Tjing, para cobrança de
alugueis e demais encargos perfazendo um total de R$ 19.201,39 (dezenove mil duzentos e um reais e trinta e nove
centavos), além do reembolso das custas e despesas processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de março de 2020.
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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.

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 elet
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Pirapora Agropecuária S/A
CNPJ/MF nº: 83.699.231/0001-62 - NIRE: 35.300.48.401-1
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da Pirapora Agropecuária S/A, convocados a se reunirem em AGE que será realizada no dia 23 de novembro
de 2020, com início às 09:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 2.344, 13º andar, em São
Paulo - SP, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Apreciar a proposta de venda de um imóvel (terreno) “ativo não de uso” de
propriedade da sociedade; 2) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 10/11/2020. Márcio Koiti Takiguchi - Diretor Presidente

CargoX Agenciadora de Serviços e Cargas Ltda
CNPJ 14.899.142/0001-47 - NIRE 35.226.163.961
RETIFICAÇÃO - Ata Reunião de Sócios Realizada em 24/10/2019
Na publicação feita neste jornal em edição de 05/11/2019, sendo que, onde constou por um equívoco o valor do capital social ONDE SE LÊ: “R$ 238.431.993,00”, LEIA-SE: “R$ 258.481.993,00”; e
ONDE SE LÊ: “R$ 188.431.993,00”, LEIA-SE: “R$ 208.481.993,00”. As demais deliberações tomadas na presente ata são ratiﬁcadas neste ato.

ORBE S/A Organização Brasileira de
Engenharia
CNPJ 60.835.824/0001-03 - NIRE nº 35300056680
Ata da Assembleia Geral Ordinária
Em 30/04/2020 à Avenida Santo Amaro 1047 cj. 809 – Vila Nova Conceição
-SPDELIBERAÇÕES: a) Aprovadas as Demonstrações Financeiras de 2019 ; b) Não
distribuir dividendos; .c) Aprovada a verba global e anual da administração no total de até
R$612.000,00 (aa) Cristiane Atui Presidente .Eliane Atui Kurbhi Secretária e acionistas.
JUCESP n.º 458.038/20-9 em 29/10/2020.
LITHOCENTER S.A. CENTRO DE TRATAMENTO DE CÁLCULOS RENAIS E BILIARES
CNPJ 64.092.042/0001-82 - NIRE 35.300.129.261
Edital de Convocação
Ficam os Srs. Acionistas do Lithocenter S.A. Centro de Tratamento de Cálculos Renais e Biliares, com sede em
SP/SP, na Rua das Perobas, 344, 2º andar, Jabaquara, CEP 04321-120, (“Companhia”), convocados para se reunirem
em AGO/E a ser realizada no dia 24/11/2020, às 11:30h, em 1ª convocação, na sede da Companhia, para ser deliberada
a seguinte Ordem do Dia: Em AGO: (i) tomar as contas e os atos dos administradores, examinar, discutir e votar as
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019. Em AGE: (i) aprovar a transferência
da totalidade das ações ordinárias detidas pelo acionista Juliano Ganeo para a própria Companhia, para manutenção
em tesouraria; (ii) aprovar transferência da totalidade das ações preferenciais detidas pelo acionista Juliano Ganeo
para a própria Companhia, para manutenção em tesouraria; e (iii) aprovar o encerramento da única filial da Compania,
inscrita no CNPJ/MF nº 64.092.042/0002-63 e JUCESP NIRE 35.904.141.020, localizada à Rua dos Cajueiros, 310,
Sala 313/314, Jabaquara, SP/SP, CEP 04321-140. SP, 11/11/2020. Ricardo Di Miguelli - Diretor.

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.

Associação Evangélica Beneficente
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BAHEMA EDUCAÇÃO S.A. - CNPJ/ME nº 45.987.245/0001-92 - NIRE 35.300.185.366 - Ata da Reunião do Conselho de Administração em
2/10/2020 - 1. Data, Hora e Local: Em 2/10/2020, às 11h, com manifestação de votos por escrito pelos conselheiros nos termos do Artigo 16, § 3º do Estatuto
Social, considerada, portanto, realizada na sede social da Companhia. 2. Presença e Convocação: Conselheiros: Guilherme Affonso Ferreira, João Alceu Amoroso
Lima, Cássio Beldi, Maria Fernanda Rocha Tabacow, Marcelo Walton, Maurício Nogueira Escobar, Ignacio Dauden Martinez, Bruno de Almeida Camargo.
Convocação realizada por e-mail em 29/09/2020. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Cássio Beldi, que convidou o Sr. MarceloWalton para secretariar
os trabalhos. 4. Deliberações por unanimidade: 4.1. Aprovação da ratificação da regularidade da convocação e instalação desta RCA, face à presença da totalidade
de seus membros efetivos, considerados também os votos por escrito. Eleição, como Presidente do Conselho de Administração, até a AGO que deliberar sobre
os resultados do exercício encerrado em 31/12/21 (“AGO 2022”), do Sr. Cássio Beldi, RG nº 43.559.370-5 SSP/SP, CPF/ME nº 322.292.768-59. 4.2. Eleição, como
Vice-Presidente do Conselho de Administração, com mandato até a AGO 2022, da Sra. Maria Fernanda Rocha Tabacow, RG nº 25.430.215-4 SSP/SP, CPF/ME nº
204.956.538-02. 4.3. Aprovação do novo Regimento Interno dos Comitês do Conselho de Administração da Companhia, conforme documento apresentado, o qual será
arquivado na sede da Companhia e devidamente divulgado. 4.4. Eleição dos seguintes membros para compor o Comitê de Orientação Pedagógica e Acadêmica
da Companhia, todos com mandato até a AGO 2022: (i) Maria Fernanda Rocha Tabacow, acima qualificada, a qual ocupará o cargo de coordenadora deste comitê;
(ii) Maurício Nogueira Escobar, RG nº 17.173.317-4 SSP/SP, CPF/ME nº 179.933.738-32, e (iii) Daniel Faccini Castanho, RG nº 24.200.410-6 SSP/SP. Este comitê será
secretariado por Sonia Maria Barreira, RG n° 7.445.760-3 SSP/SP, CPF/ME n° 087.226.028-36. 4.5. Eleição dos seguintes membros para compor o Comitê Financeiro
e de Novos Negócios da Companhia, todos com mandato até a AGO 2022: (i) MarceloWalton, RG nº 29.570.141-9 SSP/SP, CPF/ME nº 369.814.178-71, o qual ocupará
o cargo de coordenador deste comitê; (ii) Guilherme Affonso Ferreira, RG nº 4.405.163 SSP/SP, CPF/ME nº 762.604.298-00; (iii) Ignacio Dauden Martinez, RNM
W512117-5, DIREX/DPF, CPF/ME nº 213.279.458-86; e (iv) Cássio Beldi, acima qualificado. Este comitê será secretariado por Guilherme Affonso Ferreira Filho,
CPF/ME nº 353.147.828-12, RG nº 43.740.285-X SSP/SP. 4.6. Eleição dos seguintes membros para compor o Comitê de Pessoas e Cultura da Companhia, todos com
mandato até a AGO 2022: (i) Maurício Nogueira Escobar, acima qualificado o qual ocupará o cargo de coordenador deste comitê; (ii) João Alceu Amoroso Lima,
RG nº 62.977.724-X SSP/SP, CPF/ME nº 787.488.287-34; e (iii) Cassio Beldi, acima qualificado. Este comitê será secretariado por Gabriel Ralston Correa Ribeiro, RG nº
073.664.54 SSP/BA, CPF/ME nº 043.580.888-56. 4.7. Eleição dos seguintes membros para compor o Comitê de Risco, Auditoria e Compliance da Companhia, todos
com mandato até a AGO 2022: (i) Ignacio Dauden Martinez, acima qualificado, o qual ocupará o cargo de coordenador deste comitê; (ii) Rodrigo Rossetto Dias
Ramos, RG nº 22.211.770-9 SSP/SP, CPF/ME nº 142.018.098-38; (iii) João Baptista Pacheco Antunes de Carvalho, OAB nº 56759 OAB/MG, CPF/ME nº 811.788.406-20;
(iv) Edson Carvalho de Oliveira Filho, RG nº 3.294.072-60 SSP/BA, CPF/ME nº 421.734.775-87. Este comitê será secretariado por Guilherme Affonso Ferreira Filho,
acima qualificado. 4.8. Aprovação do aumento do capital social da Companhia, observado o limite do capital autorizado, nos termos do Artigo 8º do Estatuto Social
da Companhia, no valor de R$ 567.138,00, mediante a emissão de 16.500 ações ordinárias, a fim de atender ao exercício das opções outorgados aos participantes
do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações Ordinárias de Emissão da Bahema S.A., aprovado pela AGE da Companhia realizada em 02/10//2017, conforme
aditado (“Plano”), com a exclusão do direito de preferência para subscrição pelos demais acionistas em razão de sua destinação específica, nos termos do disposto
na parte final do parágrafo terceiro do artigo 171 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Consignar que: 4.8.1. O preço de emissão das ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal emitidas e a serem subscritas, nos termos acima, foi fixado de acordo com os Contratos de Adesão ao 1º Programa de Opções da Bahema
S.A., conforme aditados (“Contratos de Outorga”), correspondendo a R$ 32,20 para 6.600 ações; e R$ 35,82 para 9.900 ações emitidas, todas de acordo com os
respectivos Contratos de Outorga firmados em 3/05/2019 e aditados em 31/10/2019 entre a Companhia e os participantes (“Ações Emitidas”). 4.8.2. As Ações Emitidas
serão atribuídas aos participantes do Plano, em decorrência do exercício de opções de compra de ações outorgadas no âmbito do Plano. A subscrição das Ações
Emitidas será efetivada mediante assinatura dos boletins de subscrição pelos subscritores, tendo já sido confirmada sua integralização em moeda corrente nacional.
4.8.3. As Ações Emitidas farão jus, de forma integral, a dividendos, juros sobre o capital próprio ou quaisquer outras remunerações declaradas após a data em que
forem efetivamente subscritas e integralizadas. 4.8.4. Em virtude da emissão de novas ações, o capital social da Companhia passará dos atuais R$ 130.267.243,99
dividido em 2.219.359 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal e escriturais, para R$ 130.834.381,99 divididos em 2.235.859 ações ordinárias,
nominativas, sem valor nominal, portanto, um aumento no valor de R$ 567.138,00 mediante a emissão de 16.500 novas ações ordinárias, nominativas, sem valor
nominal. 4.9. Os conselheiros autorizaram a Diretoria a praticar os demais atos necessários à efetivação da emissão de Ações Emitidas. 5. Encerramento: Lavratura
da ata, que lida e aprovada, foi por todos assinada. Mesa: Presidente: Cássio Beldi; Secretário: Marcelo Walton. Conselheiros: Guilherme Affonso Ferreira, João Alceu
Amoroso Lima, Cássio Beldi, Maria Fernanda Rocha Tabacow, Marcelo Walton, Maurício Nogueira Escobar, Ignacio Dauden Martinez, Bruno de Almeida Camargo. SP,
2/10/2020. JUCESP nº 460.530/20-3 em 05/11/20. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

m

VBI Vetor Araçatuba Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 12.157.413/0001-63 - NIRE 35.300.446.976
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, hora e local: No dia 08/04/2020, às 10h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação,
tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restaram aprovadas
pela unanimidade dos presentes: (i) O aumento do capital social da Companhia em R$ 743.384,00 mediante a emissão de 743.384 novas ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, para subscrição privada, pelo preço de emissão total de R$ 743.384,00 integralmente destinado à conta de capital
social, passando o capital social de R$ 104.545.000,00 para R$ 105.288.384,00 dividido em 105.288.384 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
As novas ações, que farão jus aos mesmos direitos atribuídos às demais ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia,
foram totalmente subscritas, pelas acionistas, sendo 620.503 ações pela acionista Breof Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia,
66.905 ações pela acionista S.G.J. Empreendimentos Imobiliários Ltda., e 55.977 ações pela acionista ER Vetor Empreendimentos e Participações
Ltda., as quais deverão ser integralizadas pelas subscritoras, até o dia 13/04/2020, em moeda corrente nacional. A alteração do caput do Artigo 5º
do Estatuto Social que passa a vigorar com a seguinte e nova redação, mantendo-se inalterados os seus parágrafos: “Artigo 5º. O capital social é de
R$ 105.288.384,00 dividido em 105.288.384 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” A presente ata é publicada na forma de extrato, nos
termos da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente e Kenneth Aron Wainer - Secretário. Acionistas: ER Vetor Empreendimentos
e Participações Ltda., p. Emiliano Rodrigues da Silva, S.G.J. Empreendimentos Imobiliários Ltda., p. Juliana Velludo Rezek Rodrigues da Silva e
Breof Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia, p. VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud
e Kenneth Aron Wainer. JUCESP n° 425.510/20-7 de 09/10/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VBI Vetor Araçatuba Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 12.157.413/0001-63 - NIRE 35.300.446.976
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: No dia 22/04/2020, às 10h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação,
tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restaram aprovadas
pela unanimidade dos presentes: (i) O aumento do capital social da Companhia em R$ 785.562,00, mediante a emissão de 785.562 novas ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, para subscrição privada, pelo preço de emissão total de R$ 785.562,00 integralmente destinado à conta de capital social,
passando o capital social de R$ 105.288.384,00 para R$ 106.073.946,00 dividido em 106.073.946 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. As novas
ações, que farão jus aos mesmos direitos atribuídos às demais ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, foram totalmente
subscritas pelas acionistas sendo 655.709 ações pela acionista Breof Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia, 70.700 ações pela
acionista S.G.J. Empreendimentos Imobiliários Ltda., e 59.153 ações pela acionista ER Vetor Empreendimentos e Participações Ltda., as quais deverão
ser integralizadas pelas subscritoras, em moeda corrente nacional, conforme boletins de subscrição. (ii) A alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social
que passa a vigorar com a seguinte e nova redação, mantendo-se inalterados os seus parágrafos: “Artigo 5º. O capital social é de R$ 106.073.946,00 dividido em
106.073.946 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo
Lacombe Abbud - Presidente e Kenneth Aron Wainer - Secretário. Acionistas: ER Vetor Empreendimentos e Participações Ltda., p. Emiliano Rodrigues
da Silva, S.G.J. Empreendimentos Imobiliários Ltda., p. Juliana Velludo Rezek Rodrigues da Silva e Breof Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, p. VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer. JUCESP n° 446.298/20-7 de 22/10/2020.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.
CNPJ/MF 00.904.728/0001-48 - NIRE 3530052997-9
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 22/06/2020
1. Data. Hora e Local: Realizada no dia 22/06/2020, às 18h, na sede social da da Vyttra Dtagnósticos Importação
e Exportação S.A., SP, SP, na Av.Queiroz Filho, 1560, Vila Hamburguesa, Condomínio Vista Verde Offices,
unidades 401 a 420, Torre Gaivota, CEP 05319-000 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a
convocação, na forma do disposto no artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), por
estar presente à Assembleia a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas no Livro de
Presença dos Acionistas. 3. Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rodrigo Luis Rey
e secretariados pelo Sr. Alexandre Fava Fialdini. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a autorização para contratação
de empréstimo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico c Social - BNDES. 5. Deliberações:
Instalada a Assembleia, após discussão da matéria objeto da ordem do dia, os acionistas da Companhia
deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou reservas: 5.1. Autorizar a lavratura da
presente ata na forma de sumário e a sua publicação sem o nome dos acionistas presentes, de acordo com o
previsto no Artigo 130, §§1º e 2º da Lei 6.404/76. 5.2. Autorizar a contratação de empréstimo junto ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES no valor de R$ 55.969.094,00, o qual foi aprovado
conforme Operação nº 6.400.676, baseada na Decisão nº CCOp. 143/2020 de 16/06/2020. 6. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário,
que, lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. SP, 22/06/2020. Mesa: Rodrigo Luis Rey
- Presidente. Alexandre Fava Fialdini - Secretário. Acionista: Vyttra Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia Investimento no Exterior (p. Daniela Assarito Bonifácio Borovicz). JUCESP - 345.906/20-2 em
27/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.
CNPJ/MF 00.904.728/0001-48 - NIRE 3530052997-9
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31/10/2019
1. Data. Hora e Local: Realizada no dia 31/10/2019, às 18h, na sede social da Vyttra Diagnósticos Importação e
Exportação S.A., SP, SP, na Av. Queiroz Filho, 1560, Vila Hamburguesa, Condomínio Vista Verde Offices, unidades
401 a 420, Torre Gaivota, CEP 05319-000 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação,
na forma do disposto no artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), por estar presente à
Assembleia a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença dos Acionistas.
3. Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rodrigo Luis Rey e secretariados pelo Sr.
Alexandre Fava Fialdini. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) ratificação da nomeação da empresa especializada
que preparou o laudo de avaliação da incorporação da Labline Diagnóstica Ltda., sociedade empresária limitada
com sede na cidade de Belo Horizonte, MG, na Rua Industrial José Costa, 313 - Parte, Bairro Nova Granada, CEP
30431-330, CNPJ 01.173.695/0001-76 e com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais sob o NIRE 3120491303-4, em sessão de 19/04/1996 (“Labline”) pela Companhia, bem como sobre
referido laudo; (ii) o Protocolo-Justificação da incorporação da Labline pela Companhia; e (iii) a incorporação da
Labline pela Companhia. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia, após discussão da matéria objeto da ordem
do dia, os acionistas da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou reservas:
5.1. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação sem o nome dos acionistas
presentes, de acordo com o previsto no Artigo 130, §§1º e 2º da Lei 6.404/76. 5.2. Ratificar a aprovação da empresa
especializada MCLL Auditoria e Consultoria Ltda-ME, com sede na Rua Serra da Bocaina, 570, cj.101, Quarta
Parada, município de SP, SP, CNPJ 06.532.059/0001-07, CRC-SP 2SP023349/O-0, com seus atos constitutivos
arquivados no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Registro de Pessoas Jurídicas, da cidade e comarca
de SP, SP, nº 66.325 em 21/08/2013, representada pelo sócio Rodrigo Marcelli, contador legalmente habilitado,
CRC-SP 1SP244126/O-4, RG 18.930.003-6-SSP/SP e 219.868.888-35, residente e domiciliado no Município de
SP, SP, a qual elaborou o Laudo de Avaliação contábil da Labline datado de 30/09/2019 objeto da Incorporação,
que avaliou o patrimônio líquido da Labline na data-base 30/09/2019 em R$ 2.524.084,31, bem como aprovar
referido laudo de avaliação; (ii) aprovar o Protocolo-Justificação da incorporação da Labline pela Companhia, o
qual fica fazendo parte integrante da presente ata; (iii) aprovar a incorporação da Labline pela Companhia, com a
consequente extinção da Labline e assunção pela Companhia da universalidade de ativos e passivos da Labline;
e, (iv) aprovar que os Diretores da Companhia, desde já ficam autorizados a procederem com todos os atos
necessários à efetivação da incorporação ora aprovada, incluindo, mas não se limitando, à publicação nos termos
do artigo 227, §3º da Lei 6.404/ 76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da
qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário, que, lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas
presentes. SP, 31/10/2019. Mesa: Rodrigo Luis Rey - Presidente. Alexandre Fava Fialdini - Secretário. Acionista:
Vyttra Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior (p. Daniela Assarito Bonifácio
Borovicz). JUCESP 609.895/19-9 em 27/11/19. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.
CNPJ/MF 00.904.728/0001-48 - NIRE 3530052997-9
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02/08/2019
1. Data, Hora e Local: 02/08/2019, às 18h, na sede social da Vyttra Diagnósticos Importação e Exportação S.A., em
SP/SP, na Av. Queiroz Filho, 1560, Vila Hamburguesa, Condomínio Vista Verde Offices, unidades 401 a 420, Torre Gaivota,
CEP 05319-000 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, na forma do disposto no artigo
124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), por estar presente à Assembleia a totalidade dos acionistas
da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença dos Acionistas. 3. Composição da Mesa: Os trabalhos foram
presididos pelo Sr. Rodrigo Luis Rey e secretariados pelo Sr. Alexandre Fava Fialdini. 4. Ordem do Dia: Deliberar
sobre (i) a re-ratificação da deliberação prevista na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/01/2019
(“AGE 28.01”); (ii) a ratificação da destituição de diretor da Companhia e (iii) a eleição de diretor da Companhia.
5. Deliberações: Instalada a Assembleia, após discussão da matéria objeto da ordem do dia, os acionistas da Companhia
deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou reservas: 5.1. Autorizar a Iavratura da presente
ata na forma de sumário e a sua publicação sem o nome dos acionistas presentes, de acordo com o previsto no Artigo
130, §§ 1º e 2º da Lei 6.404/76. 5.2. Aprovar a retificação da redação da cláusula 4ª do Estatuto Social da Companhia
que por um lapso na AGE 28.01 fez constar o valor do preço total de emissão das ações emitidas como aumento do
capital social, quando na realidade parte deveria ser direcionada para capital social e parte para reserva de capital. Em
função disso, a redação da cláusula 4ª do Estatuto Social da Companhia prevista no item 5.1 da AGE 28.01 passa a
possuir a redação abaixo, sendo que todos os demais termos da AGE 28.01 são neste ato ratificados pelos acionistas.
“Artigo 4º - O capital social é de R$ 79.432.952,00 (setenta e nove milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos
e cinquenta e dois reais) dividido em 89.632.951 (oitenta e nove milhões, seiscentas e trinta e duas mil, novecentas e
cinquenta e uma) ações, todas ordinárias e nominativas, sem valor nominal.” 5.3. Aprovar e ratificar a destituição
formalizada em 31/05/2019 do diretor sem designação específica Sr. Leandro Palma Dáttoli, RG 0559189052 SSP/BA,
CPF 637.999.525-00. 5.4. Aprovar a eleição do Sr. Danilo Otavio Pires Ferracini, RG 26.239.769-9, CPF 357.341.62841, na qualidade de Diretor Financeiro da Companhia, de modo que o Diretor-Presidente deixa de cumular as funções
até então exercidas. O Diretor Financeiro ora eleito terá o mandato unificado com os demais diretores pelo prazo de 2
anos contados de 31/10/2018. 5.4.1. O Diretor ora eleito aceitou o cargo para o qual foi eleito, declarando expressamente,
sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e nem condenado
ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra e a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a
propriedade. Dessa forma, o Diretor ora eleito toma posse em seu cargo, mediante a assinatura dos respectivos Termo
de Posse lavrado no Livro de Registro de Atas da Diretoria da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata na forma de sumário, que, lida e achada conforme,
foi assinada pelos acionistas presentes. SP, 2/08/2019. Mesa: Rodrigo Luis Rey - Presidente; Alexandre Fava Fialdini Secretário. JUCESP - 449.688/19-7 em 23/08/2019. Gisela Simiema Ceschin

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
EDITAL DE 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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
De conformidade com o que dispõe os art.22 – paragrafo 2º, art.23 alínea c, art.24
paragrafo 1º, 2ª e 4º, art.25, convoco a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da
Associação Evangélica Beneficente, a realizar-se por meio da plataforma de
videoconferência Zoom Meetings, no dia 27 de novembro de 2020, às 17h e em
segunda convocação 01(uma) hora após, para deliberar sobre as seguintes ORDEM
DO DIA: a) Alteração do Estatuto Social, b) Ingresso da Associação Evangélica
Beneficente (AEB) no quadro de Associados do Hospital Cristão de Sorocaba, c)
Recebimento de Bem Imóveis do Hospital Cristão de Sorocaba (HCS), na forma de
doação. São Paulo, 11 de novembro de 2020. EDEMAR DE SOUZA AMORIM PRESIDENTE

SINDICATO DOS AGENTES VISTORES E AGENTES DE APOIO FISCAL DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SAVIM
R.Cel. Xavier de Toledo, 316 – 12º and. – Cj. 120 – Centro
São Paulo – SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária
Nos termos dos artigos 6º, 7º; 9º, 10 e 11 e demais disposições dos Estatutos Sociais
atinentes à espécie, ficam os Srs. Associados convocados para a Assembleia Geral
Ordinária a ser realizada no dia 24/11/2020, com início às 10h00, em primeira chamada,
na sede do Sindicato. ORDEM DO DIA: Aprovação da Proposta Orçamentária para o
exercício do ano 2021. São Paulo, 12 de novembro de 2020.
JOSÉ LAMAS OTERO - Diretor Presidente.

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.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 45ª SÉRIE
DA 4ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A, A SER REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“Titulares dos CRI”) da 45ª Série da 4ª Emissão
da ISEC SECURITIZADORA S.A (“CRI”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, convidados a se reunir, em
primeira convocação, em Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 30 de novembro de 2020, às 14h30,
de forma exclusivamente remota e eletrônica conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de
2020 (“IN CVM 625”), conforme detalhado adiante, a ﬁm de, nos termos da Cláusula Décima Sexta do Termo de
Securitização de Créditos Imobiliários – Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 45ª Série da 4ª Emissão da Emissora
(“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aprovar ou não a decretação do vencimento
antecipado da Cédula de Crédito Bancário de nº FP 2806/19 (“CCB”) e consequentemente do CRI, em razão da não
observância do Fluxo Mínimo Mensal CVC, conforme deﬁnição constante no Contrato de Cessão Fiduciária, nos termos
das Cláusulas 09, item (cc) da CCB e 6.4.2 do Termo de Securitização; (ii) Aprovar ou não a decretação do vencimento
antecipado da CCB em razão da não apresentação, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados do término de cada
ano calendário, de seus demonstrativos ﬁnanceiros auditados preparados por empresa de auditoria reconhecida pela
CVM, incluindo os demonstrativos ﬁnanceiros do exercício de 2018, que deverá ser apresentado à SECURITIZADORA na
forma estabelecida na alínea “j” da Cláusula 17 desta CCB; (iii) Caso não seja decretado o vencimento antecipado da
CCB dos itens acima, autorizar a deliberação para concessão de prazos; e, (iv) Autorizar o Agente Fiduciário para, em
conjunto com a Emissora, realizar todos os atos, celebrar todos e quaisquer contratos, aditamentos ou documentos
necessários que se façam necessários para implementar a deliberação acima. O material necessário para embasar a
deliberação dos investidores está disponível (i) no site da Emissora: www.isecbrasil.com.br; (ii) no site do agente ﬁduciário:
www.vortx.com.br e (iii) no site da CVM: www.cvm.gov.br A AGE será instalada em primeira convocação, mediante a
presença de investidores que representem no mínimo metade dos CRI em circulação e em segunda convocação por
qualquer número, sendo que o quórum de deliberação em primeira convocação ou em qualquer convocação subsequente,
por 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulação detidos pelos Titulares de CRI presentes. Considerando
as medidas restritivas relacionadas principalmente ao ﬂuxo e aglomeração de pessoas impostas pelo governo nacional
e internacional em face da ampla e corrente disseminação do novo corona vírus causador da Covid-19, bem como observado
Ofício-Circular n° 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020, informamos aos Titulares dos CRI que a assembleia convocada
por meio deste edital ocorrerá de forma remota através do sistema Teams de conexão via internet, sendo certo que o link
de acesso à assembleia será disponibilizado, pela Emissora, por correio eletrônico aos Titulares dos CRI àqueles que enviarem
solicitação para gestao@isec.com.br e agenteﬁduciario@vortx.com.br Nesse sentido, reforçamos que os Titulares dos CRI,
bem como seus procuradores deverão encaminhar, junto com a solicitação do link para acesso à assembleia, os documentos
de identiﬁcação, e demais documentos necessários para a comprovação de poderes e titularidade, no prazo de até 48
(quarenta e oito) horas da data de realização da Assembleia, para os e-mails: juridico@isec.com.br; gestao@isec.com.br
e agenteﬁduciario@vortx.com.br, sob pena de não ingresso no presente conclave.
São Paulo, 12 de novembro de 2020. ISEC SECURITIZADORA S.A
(GLWDO GH &LWDomR FRP SUD]R GH  GLDV ~WHLV 3URFHVVR Q  $ 'UD /~FLD &DQLQpR
&DPSDQKm -Xt]D GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO &RPDUFD GD &DSLWDO63 )$= 6$%(5 D$1'5e
0266(5, &3)   TXH 6 , + 3RoRV GH &DOGDV /LPLWDGD 0( +RWHO *ROGHQ 3DUN DMXL]RXOKH DomR
PRQLWyULDREMHWLYDQGRRUHFHELPHQWRGH5 IHYHUHLURGH UHIHUHQWHVDWUrVFKHTXHVVREQ~PHURV
6$ 5   6$ 5   H 6$ 5   RV TXDLV QmR SRVVXtDP
IXQGRV (QFRQWUDQGRVH D UHTXHULGD HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHIHULGD VXD &,7$d2 SRU (',7$/ SDUD
TXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDO2)(5(d$(0%$5*26021,7Ï5,26
RX3$*8(DLPSRUWkQFLDVXSUDPDLVKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVQRLPSRUWHGHGRYDORUGDFDXVDILFDQGRFLHQWH
RXWURVVLPGHTXHQHVWH~OWLPRFDVRILFDUiLVHQWDGHFXVWDVSURFHVVXDLVHGHTXHQDKLSyWHVHGHQmRRIHUHFLPHQWR
GHHPEDUJRVFRQVWLWXLUVHiGHSOHQRGLUHLWRRWtWXORH[HFXWLYRMXGLFLDO DUWGR&3& TXDQGRHQWmRWHUi
LQFLGrQFLDRGLVSRVWRQRDUWGR&3&1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRVUpXVVHUmRFRQVLGHUDGRVUHYpLVFDVR
HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL
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SDUDFREUDQoDGDTXDQWLDGH5 VHWHPEURGH (VWDQGRRUHTXHULGRHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGD
D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR ILFDQGR LVHQWR GH FXVWDV
SURFHVVXDLV  DFUHVFLGR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV HTXLYDOHQWHV D  GR YDORU GR GpELWR DUWLJR  GR 1&3&  RX
RIHUHoD HPEDUJRV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH R PDQGDGR LQLFLDO HP PDQGDGR H[HFXWLYR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD
QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR QRV PROGHV GR DUWLJR  ,9 GR
1&3& 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD
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DXWRV GD DomR 0RQLWyULD DMXL]DGD SRU %DQFR %UDGHVFR 6$ VXFHVVRU SRU LQFRUSRUDomR GR EDQFR +6%& %DQN %UDVLO
6$ ± %DQFR 0~OWLSOR FRQYHUWHXVH HP PDQGDGR H[HFXWLYR FRQVWLWXLQGRVH WtWXOR H[HFXWLYR MXGLFLDO GD TXDQWLD GH 5
 QRYHPEUR GH   (VWDQGR RV H[HFXWDGRV HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD
TXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHPRSDJDPHQWRVRESHQDGHLQFLGrQFLDGHPXOWDGHSDJDPHQWR
GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFDP DV SDUWHV
H[HFXWDGDV DGYHUWLGDV GH TXH WUDQVFRUULGR R SUD]R SUHYLVWR QR DUW  GR &3& VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLD
VH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWHP QRV
SUySULRV DXWRV VXDV LPSXJQDo}HV 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL
  H 
3URFHVVR  SURFHVVR SULQFLSDO    &XPSULPHQWR GH VHQWHQoD
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GH7ROHGR-XQLRUQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D5RGULJR0DWLDV &3) H$QD3DXOD2VRULR)ORUHV
&3)   TXH D DomR GH 3URFHGLPHQWR &RPXP DMXL]DGD SRU 6RFLHGDGH %HQHILFHQWH ,VUDHOLWD %UDVLOHLUD
+RVSLWDO $OEHUW (LQVWHLQ IRL MXOJDGD SURFHGHQWH FRQGHQDQGRRV DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5  MXOKR
GH   (VWDQGR RV H[HFXWDGRV HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU
GRV  GLDV VXSUD HIHWXHP R SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV
DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFDP DV SDUWHV H[HFXWDGDV
DGYHUWLGDV GH TXH WUDQVFRUULGR R SUD]R SUHYLVWR QR DUW  GR &3& VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R
GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWHP QRV SUySULRV DXWRV
VXDVLPSXJQDo}HV6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGH
GH 6mR 3DXOR DRV  GH DJRVWR GH 
  H 
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GD6LOYD4XHLUR]-XQLRU-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD3+'(3URPRo}HV
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R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXHP RX
UHFRQKHoDP R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H
KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR
PRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RV
VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR
H SXEOLFDGR 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH RXWXEUR GH 
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RKC de Kart disputa penúltima
etapa neste sábado em Interlagos
Alberto Otazú (Stock), Thiago Meireles (Light) e Nelson Reple (Challenge) lideram o campeonato
100; 3) Leonardo Ferreira, 94; 4)
Henrique Luis Lemos, 81; 5)
Nelson Reple, 74; 6) Fernando
Teles, 69; 7) Fábio Cunha, 66; 8)
Geison Granelli, 62; 9) Gustavo
Pincelli, 41; 10) Jorge Filipe, 40;
11) Eduardo Fiaminghi, 39; 12)
Andrez Velasco, 38; 13) Rogério
Cebola, 31; 14) Igor Mori, 23;
15) Fábio Noronha, 22; 16)
Eduardo Barbosa, Henrique Morbi e Fábio Gudima, 20; 19) André Oliveira, 19; 20) Cayto Grotkowsky e Fernando Unterpertinger, 18; 22) Unnion Lee, 16; 23)
Sérgio Compain, 15; 24) Fernando Francheschi, 9 pontos.

Título da Light do RKC está entre Thiago Meirelles e Alexandre
Porche
ferenciado, a pole position da
quinta etapa da Challenge foi sorteada (Lucky Dog), e o felizardo
é Leonardo Ferreira. Na segunda posição largará Nelson Reple,
por liderar o campeonato, seguido de Fábio PL, Alberto Otazú,
Fábio Cunha, Marcelo Costa, e
os demais pilotos, conforme
suas posições na tabela de pontuação. Por terem terminado a
etapa anterior entre os seis pri-

meiros, Henrique Morbi, Fábio
Cunha, Alberto Otazú, Fábio PL,
Fábio Gudima e Geison Granelli, respectivamente, terão que
correr com o Lastro do Sucesso, que é um peso extra de 10
quilos, ou seja, terão que correr
com 110 quilos.
Confira a pontuação bruta
da categoria Stock: 1) Alberto
Otazú, 124 pontos; 2) Fábio PL,

Foto/ Dutch Photo Agency

Caio Collet chega a Paul Ricard para
última etapa da F-Renault Eurocup:
“Vamos lutar até o final”

Em um ano completamente
atípico, em virtude da pandemia
global do coronavírus, as principais competições do automobilismo vão chegando ao seu final.
A Fórmula Renault Eurocup, que
cumpriu seu objetivo de realizar
as 10 etapas em rodada dupla, em
apenas cinco meses, é uma delas. Neste final de semana (14 e
15), a temporada 2020 será encerrada com mais duas corridas,
desta vez em Paul Ricard, na
França.
Com o vice-campeonato já
garantido, o brasileiro Caio Co-

llet, da equipe R-ace GP, ainda
tem chances matemáticas de brigar pelo título e vai lutar até o
final. Restam 50 pontos em jogo
e a diferença para o líder, o francês Victor Martins, é de 44.
O brasileiro, que esteve sempre dividindo as atenções com o
rival ao longo da temporada, poderia estar mais próximo nesta briga. Mas alguns problemas nos últimos finais de semana aumentaram a diferença a favor de Martins.
Depois de vencer a corrida 1
em Ímola (Ita) e também em
Hockenheim (Ale), ambas de

forma magistral, Collet não levou sorte nas segundas provas. Na
Itália, levou um toque de outro
piloto e abandonou. Na Alemanha, a quebra do câmbio tirou o
brasileiro de mais uma corrida.
Integrante do Renault Sport
Academy, Collet sabe que a luta
pelo título está mais difícil, mas
mantém o foco em busca de novas vitórias. Em 18 corridas realizadas até aqui, o brasileiro
soma 11 pódios, com cinco vitórias, cinco segundos lugares e
um terceiro, além de três poles.
“Vamos seguir lutando em
Paul Ricard. O vice-campeonato
já está garantido e os acontecimentos ruins dos dois últimos
finais de semana foram provocados por situações que fugiram do
nosso controle. Perdemos muitos pontos, que nos impediram de
estar mais próximos para disputar o título”, comentou o brasileiro de 18 anos.
“Mesmo assim, vou com o
objetivo de vencer as duas provas
e fazer o meu melhor, para terminar o campeonato da mesma forma que começamos, lutando por
vitórias”, finalizou Collet.
A pista de Paul Ricard não
será novidade para o piloto. No

ano passado, já na categoria, ele
venceu as duas corridas entres
os estreantes. Também correu
no circuito pela F-4 Francesa,
categoria em que foi campeão
em 2018.
No mesmo ano, também em
Paul Ricard, Collet tornou-se o
primeiro brasileiro a ser campeão
do “Volante Winfiled”, seletiva
que já revelou grandes campeões
e lendas do automobilismo mundial, entre eles o tetracampeão de
F-1 Alain Prost e o campeão da
F-1 de 1996 Damon Hill.
Os treinos no traçado de 3,8
km terão início nesta quinta-feira (12). Na sexta-feira (13), o
classificatório para a corrida 2
será às 12h05 (de Brasília). No
sábado, acontecerá o classificatório e a corrida 1 (às 11h10 de
Brasília). No domingo, a última
corrida do ano terá sua largada às
6h25 (de Brasília).
Os classificatórios e corridas em Paul Ricard estão programados para serem exibidos ao
vivo pelo Youtube e Facebook da
Renault
Sport
(https://
www.youtube.com/user/renaultsport
ou
https://
www.facebook.com/RenaultSportSeries/).

Piloto brasileiro da equipe
US Racetronics, o brasileiro
Leo Lamelas disputará a última
etapa do Lamborghini Super
Trofeo North America neste final de semana em Sebring, na
Flórida. Com sete pódios em
oito corridas disputadas, o jovem piloto é atualmente o vicelíder da categoria Pro-AM e
buscará o título na rodada dupla decisiva da temporada.
“Estou com uma grande expectativa para correr neste final
de semana. Será muito importante conseguir o melhor acerto do
carro desde os primeiros treinos
e vamos em busca disso. Ainda
há chance de ser campeão na
Pro-AM, então vamos continuar
lutando até o final. Vamos em

Foto/Divulgação

Leo Lamelas compete por título
na Pro-Am em Sebring

busca da vitória nessas duas provas que faltam”, diz Lamelas, que
está a oito pontos da dupla Corey Lewis e McKay Snow, que
lidera o campeonato.

Com grandes conquistas no
kart e com início de carreira nos
protótipos, Lamelas começou a
competir nos carros de GT nesta
temporada e já conquistou três

vitórias na categoria Pro-AM –
Virgínia, Road Atlanta e Laguna
Seca. Com uma vitória e um terceiro lugar na etapa passada do
campeonato, Lamelas chega confiante para correr em Sebring,
pista na qual já venceu no IMSA
Prototype Challenge.
Os treinos do Lamborghini
Super Trofeo começam nesta
quarta-feira (11) em Sebring, na
Flórida (EUA), a partir das
17h55 (horários de Brasília). O
primeiro classificatório será na
quinta-feira (12), às 18h10, enquanto o segundo classificatório
será logo em seguida, às 18h30.
As corridas 1 e 2 serão realizadas na sexta-feira, com largada
marcada para 11h05 e 17h40,
respectivamente.

Confira a pontuação bruta
da categoria Stock Light: 1)
Thiago Meirelles, 109; 2) Alexandre Porche, 107; 3) Marcelo
Costa, 91; 4) Arthur Martins, 73;
5) Miguel Sacramento, 63; 6)
José Mauro Claudino, 56; 7)
Hélio Matias, 60; 8) Luiz Antônio Gouvêa, 51; 9) Luiz Henrique, 47; 10) Caio Terra, 46; 11)
Edinaldo Santos, 36; 12) Renato
Piques, Milton Bifão, 33; 14)
Ricardo Cesar e Fernando Assis,
31; 16) Andrea Senigalia, 28; 17)
Thiago Meira, 25; 18) Cassio
Machado, 24; 19) Elvis Lima,
Jemis Weber, 20; 21) Leonardo
Barbosa, 19; 22) Bruno Batista e
Rodrigo Silva, 18; 24) Narciso
Veiga, 16; 25) Daniel Hara, 15;

26) Rodrigo Batista, 13; 27)
Adolfo Soares, 12; 28) Marcio
Caldas, 11; 29) Thiago Barbosa,
9.
Confira a pontuação bruta
da categoria Challenge: 1)
Nelson Reple, 96; 2) Fábio PL,
91; 3) Alberto Otazú, 90; 4) Fábio Cunha, 87; 5) Marcelo Costa, 68; 6) Leonardo Ferreira, 62;
7) Fernando Teles, 59; 8) Geison Granelli, 58; 9) Gustavo Pincelli, 55; 10) Guto Oliveira, 53;
11) Arthur Martins, 52; 12) Alexandre Porche, 46; 13) Hélio
Matias, 43; 14) Andrez Velasco,
41; 15) Pedro Baptista, 36; 16)
Maurício Rigolo, 32; 17) Henrique Morbi e Rogério Cebola,
31; 19) Miguel Sacramento, 29;
20) Sérgio Compain, 25; 21)
Cayto Grotkowsky, 23; 22) Fábio Gudima, 21; 23) Cassio
Machado, Fábio Noronha, Renato Piques, 14; 26) Thiago
Meira, 13; 27) Eduardo Barbosa, 12; 28) Fernando Francheschi, 11; 29) Everton Leão, 9;
30) Thiago Meirelles, 7; 31)
Gilson Fernandes, Caio Terra,
6; 33) Davi Mendes, 5; 35) Jemis Weber, 4; 36) Narciso Veiga, Rodrigo Batista, 3.
O RKC tem o apoio de Imab,
Sporting Comfort, Rolley Ball,
Porto Penha Food Park, Speed
Truck e Ecoposte. Visite
www.rkcracing.com.br
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Duelo mineiro encerra 3ª
rodada nesta quinta-feira

Foto/ Agência i7

uma quarta posições, e tem apenas dois pontos de vantagem sobre Alexandre Porche, que tem
uma vitória, dois segundos e um
quinto lugares. Já o terceiro da
Light é Marcelo Costa, que após
um segundo, um quarto, um quinto e um sétimo postos chega aos
91 pontos. A outra vitória é de
Ricardo Cesar.
Novidade do 10º RKC Rental Kart, a categoria Challenge
está bem equilibrada. Nelson
Reple lidera sem ter vencido nenhuma etapa, mas graças a sua
regularidade com uma segunda,
uma terceira, uma quarta e uma
sétima colocações soma 96 pontos. Já Fábio PL é o vice-líder
com 91 pontos depois de duas
segundas posições, um quarto e
um sexto lugar. Em terceiro, Alberto Otazú venceu duas etapas,
chegou em terceiro em outra e
terminou no 22º posto em outra.
Com isto, está em terceiro no
campeonato com 90 pontos, mas
se aplicar o descarte obrigatório
do pior resultado ele está tranquilo na liderança do certame. Os
outros vencedores foram Rogério Cebola e Henrique Morbi.
Com o seu regulamento di-
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O campeonato do Rotary
Kart Club (RKC) entra na sua reta
final com a realização da 5ª e
penúltima etapa neste sábado
(14/11), no Kartódromo de Interlagos (São Paulo/SP). E os líderes do Campeonato RKC Racing são Alberto Otazú, na categoria Stock, Thiago Meirelles, na
Light, e Nelson Reple, na Challenge, novidade desta décima
temporada.
Na principal categoria Alberto Otazú (AVSP/Bianchi Automóveis/Cardoso Funilaria e Pintura/No Fire Services/Rolley
Ball/Speed Truck/TS Sports) garantiu a liderança com três vitórias e uma segunda colocação,
somando 124 pontos. Com a regularidade de três segundos e um
oitavo lugares Fábio PL ocupa a
vice-liderança da Stock com 100
pontos. Depois de vencer a última prova, que somados com um
quarto, um quinto e um sétimo
postos, Leonardo Ferreira atingiu 94 pontos e subiu para terceiro na tabela de pontuação.
Na categoria de entrada no
campeonato, Thiago Meirelles
lidera com 109 pontos, depois
de duas vitórias, uma terceira e

Sada Cruzeiro está invicto na
Um duelo mineiro promete agitar a terceira rodada do
turno da Superliga Banco do
Brasil 20/21 masculina de vôlei. Nesta quinta-feira (12), o
Minas Tênis Clube (MG) receberá o Sada Cruzeiro (MG),
às 21h30, na Arena Minas, em
Belo Horizonte (MG). O
SporTV 2 transmitirá ao vivo.
A equipe minastenista e o time
celeste se enfrentaram recentemente na decisão do Campeonato Mineiro e o grupo do
treinador Marcelo Mendez levou a melhor por 3 sets a 1.
O Minas Tênis Clube venceu as duas primeiras partidas
pela Superliga Banco do Brasil. O time de Belo Horizonte
superou, respetivamente, Pacaembu Ribeirão (SP) e Vôlei
UM Itapetininga (SP) por 3
sets a 0 e 3 sets a 1. No último
confronto pela competição, o
oposto cubano Escobar se destacou e marcou 23 pontos no
resultado positivo contra o
time do interior de São Paulo.
Para o atacante, o Minas Tênis Clube precisará ter atenção
especial com o saque do Sada
Cruzeiro.
“Estamos nos preparando
bem para os jogos e entrando
no caminho certo. Estamos
mais concentrados, trabalhando forte nos treinos e vamos
para fazer um bom jogo. O
Sada Cruzeiro é um time que
tem bom saque, eles são bas-

competição
tante agressivos no saque, e
tem bom bloqueio, temos que
estar atentos”, afirmou Escobar.
Do outro lado da rede, o
Sada Cruzeiro também está invicto na competição. A equipe do treinador Marcelo Mendez passou pelo Vedacit Vôlei Guarulhos (SP) e o Caramuru Vôlei (PR) por 3 sets 0.
O oposto Alan é um dos destaques do time do treinador
Marcelo Mendez. Para o atacante, a partida será equilibrada e a promessa é de um grande jogo.
“É um clássico e esperamos uma partida difícil. Será
o nosso primeiro grande desafio na Superliga Banco Do
Brasil. Jogar contra o Minas
nunca é fácil. É uma equipe
forte e bem organizada taticamente. Vai ser um jogo muito
bom e legal de ser assistido.
Tenho certeza que o público
que assistir de casa vai ficar
satisfeito”, afirmou Alan.
Ainda nesta quinta-feira
acontecerão outras duas partidas. O Vôlei UM Itapetininga (MG) medirá forças contra o Vedacit Vôlei Guarulhos
(SP), às 17h, no ginásio Ayrton Senna, em Itapetininga
(SP), e o Pacaembu Ribeirão
(SP) terá pela frente o Caramuru Vôlei (PR), às 19h, na
Cava do Bosque, em Ribeirão
Preto (SP).
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