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Anvisa autoriza retomada de
estudos clínicos com a CoronaVac

Desempenho das pequenas indústrias
bate recorde no terceiro trimestre
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Alimentos representaram 60% da
inflação dos mais pobres em outubro
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Vacina própria da Fiocruz
pode ter testes clínicos

em 2021

Esporte
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ELEITORAL
Ligue 3258-1822

Piloto brasileiro da equipe
US Racetronics, o brasileiro
Leo Lamelas disputará a últi-
ma etapa do Lamborghini Su-
per Trofeo North America nes-
te 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 ex-
pectativa para correr neste fi-

Leo Lamelas compete
por título na

Pro-Am em Sebring
nal de semana. Será muito
importante conseguir o me-
lhor acerto do carro desde os
primeiros treinos e vamos
em busca disso. Ainda há
chance de ser campeão na
Pro-AM, então vamos conti-
nuar lutando até o final. Va-
mos em busca da vitória nes-
sas duas provas que faltam”,
diz Lamelas, que está a oito
pontos da dupla Corey Lewis
e McKay Snow, que lidera o
campeonato.               Página 8

Duelo mineiro encerra 3ª
rodada nesta quinta-feira

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 transmi-
tirá ao vivo. A equipe minaste-
nista e o time celeste se en-
frentaram recentemente na de-
cisão do Campeonato Mineiro
e o grupo do treinador Marce-
lo Mendez levou a melhor por
3 sets a 1.                    Página 8
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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 pe-
núltima etapa neste sábado (14/
11), no Kartódromo de Interlagos
(São Paulo/SP). E os líderes do
Campeonato RKC Racing são
Alberto Otazú, na categoria Sto-
ck, Thiago Meirelles, na Light, e
Nelson Reple, na Challenge, no-
vidade desta décima temporada.

Na principal categoria Al-
berto Otazú (AVSP/Bianchi
Automóveis/Cardoso Funila-
ria e Pintura/No Fire Services/
Rolley Ball/Speed Truck/TS
Sports) garantiu a liderança
com três vitórias e uma segun-
da colocação.            Página 8

Alberto  Otazú e Nelson Reple brigam pela liderança da
Challenge do RKC
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Caio Collet chega a Paul Ricard
para última etapa da F-Renault

Eurocup: “Vamos lutar até o final”
Em um ano completamen-

te atípico, em virtude da pan-
demia global do coronavírus,
as principais competições do
automobilismo vão chegando
ao seu final. A Fórmula Re-
nault 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
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UE firma
contrato para

300 milhões de
doses de vacina

da Pfizer
A Comissão Europeia dis-

se na quarta-feira (11) que se-
lou um contrato de suprimen-
to de até 300 milhões de do-
ses da candidata a vacina con-
tra Covid-19 da Pfizer e da Bi-
oNTech.

A ação vem na esteira do
anúncio de segunda-feira da
Pfizer de que sua vacina expe-
rimental desenvolvida com a
BioNTech é mais de 90% efi-
caz, o que faz delas as primei-
ras farmacêuticas a mostrarem
dados provisórios bem-suce-
didos de um teste clínico de
larga escala de uma vacina con-
tra 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 vaci-
na”, disse a presidente da Co-
missão Europeia, Ursula von
der Leyen.                     Página 3

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 acor-
do com resultados provisórios
de testes, disse o fundo sobe-
rano 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 inici-
ais 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 ma-
tou mais de 1,2 milhão de pes-
soas e devastou a economia
mundial.                      Página 3
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Enquanto se prepara para
produzir a vacina contra co-
vid-19 desenvolvida pela far-
macêutica AstraZeneca e pela
Universidade de Oxford, a
Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) trabalha em projetos
próprios de imunizantes que
podem chegar a testes em hu-
manos em 2021. Caso esses

experimentos tenham resulta-
dos positivos ao longo do ano
que vem, a expectativa é que
uma dessas vacinas esteja dis-
ponível em 2022.

As duas iniciativas em de-
senvolvimento são do Institu-
to de Tecnologia em Imunobi-
ológicos (Bio-Manguinhos) e
usam plataformas tecnológi-

cas pioneiras. Segundo o vice-
diretor de Desenvolvimento
Tecnológico de Bio-Mangui-
nhos/Fiocruz, Sotiris Missai-
lidis, ambas estão em testes
pré-clínicos, em laboratório,
e devem passar por uma nova
etapa de testes em animais co-
nhecida como “estudo de de-
safio”.

As vacinas já foram apro-
vadas na fase de imunogenici-
dade e toxicidade em animais,
o que significa que produzi-
ram resposta imune sem pre-
judicar a saúde das cobaias.
No próximo passo, os pesqui-
sadores vão conferir como
cobaias vacinadas responde-
rão à exposição ao SARS-CoV-
2. Por envolver o vírus em
condições de causar infecção,
o teste aguardava disponibili-
dade de laboratório um bios-
segurança elevada (NB3) e
está programado para ocorrer
ainda neste mês.           Página 4

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,41
Venda:       5,41

Turismo
Compra:   5,36
Venda:       5,56

Compra:   6,36
Venda:       6,36

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

27º C

19º C

Quinta: Sol com
aumento de nuvens
e pancadas de chu-
va no fim da manhã,
à tarde e à noite.

Previsão do Tempo

A alta no preço dos alimen-
tos pressionou a inflação dos
mais pobres em outubro e re-
presentou 60% de todo o indi-
cador Ipea de Inflação por Fai-
xa de Renda, divulgado  na quar-
ta-feira (11) pelo Instituto de
Pesquisa Econômica e Aplica-
da (Ipea). Segundo o instituto,
as famílias de renda muito bai-
xa 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 gru-
pos 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), mé-
dia (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 bebi-
das, que tem maior peso na infla-
ção das famílias mais pobres, des-
tacaram-se em outubro as varia-
ções 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

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

Polícia cumpre mandados
em instalações de

concessionária no Amapá
apreensão, os agentes também
realizaram perícias na subes-
tação onde um incêndio des-
truiu um transformador, desen-
cadeando uma série de proble-
mas que deixaram 13 das 16
cidades amapaenses sem ener-
gia elétrica.                 Página 4

SP só deve reprovar
estudantes que não

entregarem atividades
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São Paulo registra 39,9 mil óbitos
e 1,15 milhão casos de coronavírus
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COLIGAÇÃO: TODOS POR SÃO PAULO
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A VOZ DA UMBANDA E DO ESPIRITISMO NA CÂMARA

R$ 200,00

SEU VOTO POR UMA SÃO PAULO AINDA MELHOR!
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O estado de São Paulo regis-
trou 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, segun-
do o governo federal.

Somente na noite da terça-

feira (10) o acesso foi restabe-
lecido, permitindo a extração
dos dados nessa manhã.

Entre as 39,9 mil mortes,
estão inclusos 190 novos óbitos
acumulados desde o dia 6, balan-
ço possivelmente inferior ao
real verificado no período, já que
a instabilidade do sistema SIVEP
do MS também dificultou a in-
serção dos óbitos pelos municí-
pios. Com a retomada do sis-
tema, é esperado que as pre-

fe i tu ras  no t i f iquem es tes
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 ex-
traídos ontem pela pasta estadu-
al exclusivamente com base nas
informações no E-SUS, onde
são notificados apenas estes ti-
pos de casos.

Entre o total de casos diag-
nosticados de COVID-19, o Es-
tado registra 1.049.348 pesso-
as recuperadas, sendo que

125.763 foram internadas e ti-
veram alta hospitalar.

Os 645 municípios têm pelo
menos uma pessoa infectada,
sendo 591 com um ou mais óbi-
tos. A relação de casos e óbitos
confirmados por cidade pode
ser consultada em:
www.saopaulo.sp.gov.br/corona-
virus.

M Í D I A S
O jornalista ... Cesar Neto ... tem sua coluna diária de políti-

ca publicada na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. O site
www.cesarneto.com recebeu a Medalha Anchieta (Câmara pau-
listana) e o Colar de Honra ao Mérito (Assembleia SP). Twitter
... @cesarnetoreal ... Email cesar@cesarneto.com

+
CÂMARA (SP)
Vereadores torcendo pra que seus candidatos à prefeitura se-

jam claros, objetivos, diretos e ao mesmo tempo simpáticos com
o eleitorado no 2º e último debate da tv aberta (Cultura). Quem
pipocar vai prejudicar os que tentam ser reeleitos(as)

+
PREFEITURA (SP)
Algumas peças de marketing (especialmente pra televisão com

sua ‘lente da verdade’ como dizia o falecido deputado federal Clo-
dovil) das campanhas pra prefeitura paulistana não conseguem
vender - enquanto produtos políticos - nem o quem é bom

+
ASSEMBLEIA (SP)
Assim que acabarem as eleições municipais 2020, os par-

tidos governistas que estão com o governador João Doria (dono
do PSDB ‘liberal de centro’) começarão a negociar as com-
posições da Mesa Diretora que será eleita somente no dia 15
março 2021

+
GOVERNO (SP)
Apesar da ANVISA permitir a sequência dos testes pela vaci-

na chinesa (parceria com Butantã) contra Covid 19, o Doria sabe
que a morte de alguém que estava entre os participantes vai ali-
mentar as narrativas dos seus adversários Presidenciáveis 2022

+
CONGRESSSO (BR)
A guerra do presidente da Câmara Federal contra o Presiden-

te Bolsonaro, uma vez que não cabe mais uma reeleição pro Ro-
drigo 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-Brizo-

lista), 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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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 can-
didata 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 clíni-
co 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 po-
dem 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 John-
son & 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 pes-
soas da covid-19, de acordo com resultados provisórios de tes-
tes, disse o fundo soberano do país na quarta-feira (11), enquan-
to Moscou corre para acompanhar o ritmo de farmacêuticas oci-
dentais 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 desenvol-
vedores 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 recebe-
ram a vacina na comparação com os que receberam um placebo.

Comunidade científica
A cifra é consideravelmente mais baixa do que as 94 infec-

ções do teste de uma vacina desenvolvida pela Pfizer e pela Bi-
oNTech. 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 me-
ses e que dados do estudo também serão publicados em um peri-
ódico científico internacional destacado depois de serem revi-
sados pela comunidade científica.

As ações europeias e os mercados de futuros norte-america-
nos ampliaram os ganhos ligeiramente após o anúncio da Rússia.
Este veio logo depois de resultados publicados na última segun-
da-feira pela Pfizer e pela BioNTech, que disseram que sua vaci-
na 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. (Agen-
cia Brasil)

A reabertura da economia
trouxe reflexos positivos para as
indústrias de menor porte. Se-
gundo pesquisa divulgada na
quarta-feira (11) pela Confede-
ração Nacional da Indústria
(CNI), o índice de desempenho
da pequena indústria encerrou o
terceiro trimestre no melhor ní-
vel 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 peque-
nas indústrias. Em abril, no
mês seguinte ao início da
pandemia de covid-19, o in-
dicador tinha chegado ao ní-
vel mais baixo da série histó-

rica, atingindo 27,1 pontos.
A pesquisa também consta-

tou melhora na contabilidade
das indústrias de menor porte,
depois de um início de ano
com impacto da crise gerada
pelo novo coronavírus. O índi-
ce de situação financeira al-
cançou 41,9 pontos no tercei-
ro trimestre, alta de 8,7 pon-
tos em relação ao fim do se-
gundo trimestre. O indicador
está no melhor nível desde o úl-
timo trimestre de 2013.

Problemas
A pesquisa também mediu os

principais problemas das peque-
nas indústrias. O encarecimen-
to do dólar, que se refletiu em
maiores preços no atacado, e a
escassez de várias matérias-pri-
mas provocaram uma mudança

nas principais reclamações dos
empresários.

A falta ou o alto custo de in-
sumos foi citada como a princi-
pal preocupação no terceiro tri-
mestre por 60,1% das indústri-
as de transformação e por
40,5% das indústrias ligadas à
construção. Nas indústrias ex-
trativas, a maior dificuldade re-
latada foi a falta ou o alto custo
da energia, por 33,3% dos em-
presários do setor. No segundo
trimestre, a alta carga tributária
era considerada o maior proble-
ma em todos os segmentos.

Confiança
Os indicadores de confiança

e de perspectivas das pequenas
empresas industriais oscilaram
levemente para baixo em outu-
bro. O Índice de Confiança do

Empresário Industrial (Icei) fe-
chou o mês passado em 59,5
pontos, com recuo de 0,2 pon-
to. Essa foi a primeira queda
observada em cinco meses. O
valor ainda está abaixo dos 63
pontos registrados nos primei-
ros meses do ano, antes do iní-
cio da pandemia. Índices acima
de 50 pontos indicam confiança
para os próximos meses.

O índice de perspectiva fe-
chou outubro em 52,4 pontos,
com recuo de 0,6 ponto. Apesar
da oscilação negativa, o otimis-
mo se mantém entre os empre-
sários da pequena indústria. Di-
ferentemente do Icei, que mede
a intenção do empresário em
aumentar ou diminuir a produ-
ção, 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 alimen-

tos pressionou a inflação dos
mais pobres em outubro e re-
presentou 60% de todo o in-
dicador Ipea de Inflação por
Faixa de Renda, divulgado  na
quarta-feira (11) pelo Insti-
tuto de Pesquisa Econômica
e Aplicada (Ipea). Segundo o
instituto, as famílias de ren-
da 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 acumu-
la 1,04% em 2020 e 2,48% em
12 meses.

Para fazer a pesquisa, o Ipea
calcula a inflação para seis gru-
pos de renda familiar: muito bai-
xa (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 bebi-
das, que tem maior peso na in-
flação 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 expressi-
vas, 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 gru-
po de famílias de alta renda vem
se beneficiando da deflação acu-
mulada 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 pu-
xar a inflação dos mais ricos para

cima. Em setembro, as famílias
de alta renda tiveram uma infla-
ção 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 tendên-
cia 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 fi-
nanceiras para participarem do
AntecipaGov.br, o programa de
antecipação de recebíveis do
governo federal. Com a medida,
os fornecedores do governo fe-
deral poderão utilizar seus con-
tratos com a administração pú-
blica como garantia para pedir
empréstimos ou financiamen-
tos. De acordo com as regras,
será possível solicitar a anteci-
pação de até 70% dos recebíveis
previstos em contrato.

Segundo o ministério, atual-
mente 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 secre-
tário especial de Desburocrati-
zação, Gestão e Governo Digi-
tal do Ministério da Economia,
Caio Mario Paes de Andrade.
“Estamos desenvolvendo um sis-

tema para os fornecedores esco-
lherem a sua melhor opção en-
tre todas aquelas que foram cre-
denciadas”, disse em nota.

O ministério espera que a
medida ajude as micro e peque-
nas 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 credencia-
mento das instituições financei-
ras é fundamental para que todas
as partes envolvidas tenham se-

gurança jurídica nessa transação.
É importante deixar claro que o
edital de credenciamento per-
manecerá aberto por tempo in-
determinado e outras institui-
ções podem aderir a ele”, disse
o secretário de Gestão do ME,
Cristiano Heckert.

Das 11 instituições credencia-
das até o momento, duas são gesto-
ras de plataformas, que congregam,
cada uma, dezenas de instituições.
Já as outras nove são instituições
financeiras que se credenciaram di-
retamente. (Agencia Brasil)

Vendas do comércio crescem
0,6% em setembro, diz IBGE

O volume de vendas do co-
mércio 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 co-
mércio varejista, que já havia
atingido seu nível recorde no mês
de agosto, continua em cresci-
mento. Os dados da Pesquisa
Mensal de Comércio foram di-
vulgado  na quarta-feira  (11) pelo
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

As vendas do comércio
também tiveram alta de 2,8%

na média móvel trimestral, de
7,3% na comparação com se-
tembro de 2019 e de 0,9% no
acumulado de 12 meses. No
acumulado do ano, apresenta
estabilidade.

Na comparação com agos-
to deste ano, houve alta em
cinco das oito atividades pes-
quisadas: livros, jornais, re-
vistas e artigos de papelaria
(8,9%); combustíveis e lubri-
ficantes (3,1%); artigos far-
macêuticos, médicos, ortopé-
dicos e de perfumaria (2,1%);
equipamentos e materiais para
escritório, informática e co-
municação (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 super-
mercados, produtos alimentí-
cios, bebidas e fumo (-0,4%).

No varejo ampliado, que
também analisa os segmentos
de veículos e de material de
construção, o volume de ven-
das cresceu 1,2% em relação
a agosto deste ano, também a
quinta variação positiva con-
secutiva. Os veículos, motos,
partes e peças tiveram cresci-

mento de 5,2% e os materiais
de construção, de 2,6%.

O varejo ampliado também
teve altas de 4% na média mó-
vel e de 7,4% na comparação
com setembro de 2019. Mas
teve quedas de 3,6% no acu-
mulado do ano e de 1,4% em
12 meses.

Na receita nominal, o co-
mércio 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

Nacional
Jornal O DIA SP
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Enquanto se prepara para
produzir a vacina contra covid-
19 desenvolvida pela farmacêu-
tica AstraZeneca e pela Univer-
sidade de Oxford, a Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) traba-
lha em projetos próprios de
imunizantes que podem chegar
a testes em humanos em 2021.
Caso esses experimentos te-
nham resultados positivos ao
longo do ano que vem, a expec-
tativa é que uma dessas vacinas
esteja disponível em 2022.

As duas iniciativas em de-
senvolvimento são do Instituto
de Tecnologia em Imunobioló-
gicos (Bio-Manguinhos) e
usam plataformas tecnológicas
pioneiras. Segundo o vice-dire-
tor de Desenvolvimento Tecno-
lógico de Bio-Manguinhos/Fi-
ocruz, Sotiris Missailidis, am-
bas estão em testes pré-clíni-
cos, em laboratório, e devem
passar por uma nova etapa de
testes em animais conhecida
como “estudo de desafio”.

As vacinas já foram aprova-
das na fase de imunogenicida-
de e toxicidade em animais, o

que significa que produziram
resposta imune sem prejudicar
a saúde das cobaias. No próxi-
mo passo, os pesquisadores vão
conferir como cobaias vacina-
das responderão à exposição ao
SARS-CoV-2. Por envolver o
vírus em condições de causar
infecção, o teste aguardava dis-
ponibilidade de laboratório um
biossegurança elevada (NB3) e
está programado para ocorrer
ainda neste mês.

“Essas duas abordagens que
a gente está utilizando não com-
petem com as linhas de produ-
ção que vamos usar para a Astra-
Zeneca. Então, potencialmente,
poderíamos oferecer as duas ao
mesmo tempo, o que oferece
uma soberania nacional”, avalia
Missailidis. Ele explica que Bio-
Manguinhos 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-Man-
guinhos destaca que é importan-
te prosseguir com a pesquisa,
independentemente do sucesso

dos testes da vacina AstraZene-
ca/Oxford, cuja oferta total em
2021 deve chegar a 210 milhões
de doses, em um esquema de
vacinação que, a princípio, pre-
vê 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 garanti-
do 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 suficien-
te ou se vamos ter que nos vaci-
nar 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 farmacêu-
ticas, é muito importante para as
instituições públicas, para a saú-
de e para a ciência brasileira”,
afirma o pesquisador. Segundo
Missailidis, o Brasil poderia,

então, exportar uma vacina pró-
pria para ajudar no combate à
pandemia internacionalmente.

Novas tecnologias
Uma das propostas de vaci-

na em desenvolvimento aprovei-
tou a produção de proteínas S e
N do SARS-CoV-2 que Bio-
Manguinhos já conduzia para a
produção de testes diagnósti-
cos de covid-19. Classificada
como vacina de subunidade, a
tecnologia usada prevê a inje-
ção dessas proteínas no corpo
humano, para que suas defesas
as reconheçam e se preparem
para quando o coronavírus de
fato inicie uma invasão. A pro-
teína S é a que forma a coroa de
espinhos que dão nome ao co-
ronavírus, e a proteína N com-
põe o núcleo do vírus.

A segunda proposta desen-
volvida na Fiocruz é uma vacina
sintética, que utiliza peptídeos
das proteínas S e N produzidos
em laboratório por sínteses quí-
micas e acoplados a nanopartí-
culas. Esses peptídeos foram
identificados por meio de mo-

delo computacional e ativam tan-
to a produção de anticorpos
quanto a imunidade celular, em
que o organismo elimina as cé-
lulas infectadas e impede o de-
senvolvimento 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 tes-
tes, especialmente na Fase 3, vai
depender também de fatores ex-
ternos, como a circulação do ví-
rus. Caso o número de novas in-
fecções caia, o tempo da pesqui-
sa pode precisar se estender, já
que os testes de Fase 3 depen-
dem de que os milhares de vo-
luntários se exponham ao vírus
no seu dia a dia para testar a efi-
cácia da vacina.

Além das vacinas inteira-
mente desenvolvidas em Bio-
Manguinhos, há ainda dois pro-
jetos já em curso com parcerias
de outros institutos de pesqui-
sa: uma vacina sintética com a
Universidade Oxford e uma va-
cina proteica recombinante com
o Centro de Desenvolvimento
Tecnológico em Saúde (CDTS)

da Fiocruz.

Modernização
As dezenas de vacinas de co-

vid-19 que já alcançaram os tes-
tes clínicos devem chegar ao
mercado com plataformas tec-
nológicas inéditas, como as va-
cinas sintéticas, as de vetor vi-
ral e as de RNA.

No caso dos trabalhos em
Bio-Manguinhos, Missailidis
destaca que as pesquisas em cur-
so podem levar à modernização
de outros imunizantes disponí-
veis no país, como vacinas que
usam tecnologias de vírus vivo ate-
nuado e, por isso, têm maiores
restrições de público. “Essas pla-
taformas são tecnologias novas.
Havia um investimento mundial
nessas novas tecnologias antes da
pandemia, exatamente para prepa-
rar a humanidade para dar uma res-
posta mais rápida do que era a for-
ma tradicional. Depois da conso-
lidação dessas tecnologias, é cla-
ro que isso vai mudar um pouco a
nossa visão de vacinologia, depen-
dendo do custo dessas vacinas e
da segurança.” (Agencia Brasil)

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) au-
torizou  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 Bu-
tantan. A agência disse ter re-
cebido do Butantan novas in-
formações sobre o “evento ad-
verso grave” (EAG) que levou
a Anvisa a suspender os estu-
dos na última segunda-feira (9).

“Após avaliar os novos da-
dos apresentados pelo patroci-
nador depois da suspensão do
estudo, a Anvisa entende que
tem subsídios suficientes para
permitir a retomada da vacina-
ção e segue acompanhando a
investigação do desfecho do
caso para que seja definida a
possível relação de causalida-
de entre o EAG inesperado e a
vacina”, informou a agência
por meio de nota.

No comunicado, a Anvisa
voltou a defender a medida ado-
tada na segunda-feira, que le-
vou 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 deci-
são se baseou em procedimen-
tos previstos nos protocolos de
Boas Práticas Clínicas para
este tipo de pesquisa e teve
como premissa o “princípio da
precaução”, quando conheci-
mento científico não é capaz de
afastar a possibilidade de dano.

Ao justificar a suspensão
dos testes, a Anvisa disse que
faltavam informações detalha-
das sobre a gravidade e as cau-
sas do evento, assim como o pa-
recer com o posicionamento do
Comitê Independente de Moni-
toramento de Segurança (Data
and Safety Monitoring Board, na
sigla em inglês) e o boletim de
ocorrência relacionado à prová-
vel motivação do EAG e que
recebeu na terça-feira, (10) es-
ses dados do Butantan.

EAG
Na terça-feira, diferentes

veículos de comunicação noti-
ciaram que o evento adverso
grave foi um óbito, por suicí-
dio, não tendo ligação com a
vacina. No entanto, em coleti-
va de imprensa , o presidente
da Anvisa, Antônio Barra Tor-
res disse que a agência não ha-
via recebido essa informação
por canais oficiais.

“Diante do evento adverso
grave, o comitê independente
tem que atuar. Então a informa-
ção tem que vir daquele canal,

Anvisa autoriza
retomada de estudos

clínicos com a
CoronaVac

os demais canais por mais que
tenham informações relevan-
tes, eles não são o comitê in-
dependente”, disse.

A Anvisa disse também que,
em respeito à privacidade e in-
tegridade dos voluntários de
pesquisa, não está divulgando
a natureza do EAG.

Butantan
Após o anúncio da retoma-

da dos estudos, o Butantan di-
vulgou 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 com-
preendeu nossos argumentos.
O óbito referido não tem rela-
ção com a vacina e, portanto, o
estudo pode ser retomado.”,
diz o comunicado. O instituto
diz ainda que espera dar o anda-
mento ao processo o mais ra-
pidamente possível. “Sabemos
que um dia com vacina faz dife-
rença. 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 au-
torizada a retomada dos estudos
clínicos”.

Em uma coletiva de im-
prensa sobre o assunto, em São
Paulo, o presidente do Institu-
to Butantan, Dimas Covas, afir-
mou que o evento foi reporta-
do detalhadamente à Anvisa no
último dia 6 e classificou a de-
cisão da Anvisa como precoce.
Na entrevista, Covas ressaltou
que os dados foram enviados à
Anvisa dentro dos protocolos de-
terminados pela agência regula-
dora e pela Comissão Nacional
de Ética em Pesquisa (Conep),
com todas as informações exigi-
das para o esclarecimento e para
evitar a necessidade de paralisa-
ção do estudo.

Segundo o Butantan, o vo-
luntário teria recebido a dose
no dia 29 de outubro, 25 dias
antes de o evento adverso acon-
tecer. Covas disse ainda que o
Butantan não sabe se o voluntá-
rio, que era paciente do Hospi-
tal das Clínicas da Universida-
de de São Paulo, tomou a vaci-
na ou o placebo (uma substân-
cia que não apresenta interação
ou efeito no organismo).

O  ministro Ricardo
Lewandowski, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), determi-
nou que Anvisa prestasse infor-
mações em 48 horas sobre os
estudos e o estágio de aprova-
ção das vacinas contra a covid-
19 no país. (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), concessio-
nária do serviço energético no
Amapá. Além de cumprir os
mandados judiciais de busca e
apreensão, os agentes também
realizaram perícias na subes-
tação onde um incêndio des-
truiu um transformador, de-
sencadeando uma série de pro-
blemas que deixaram 13 das
16 cidades amapaenses sem

energia elétrica.
A ação policial foi deflagra-

da  na terça-feira,(10), mas só
veio a público na tarde de quar-
ta-feira (11). Em nota, a Polícia
Civil explicou que a iniciativa faz
parte da segunda fase da chama-
da Operação Apagão, deflagrada
no dia 9. Funcionários da em-
presa foram intimados a depor,
mas a Polícia Civil não divulgou
detalhes a este respeito.

A outra frente de ação ocor-
re diariamente, com o objetivo
de fiscalizar estabelecimentos

comerciais e coibir o aumento
abusivo de preços. Segundo o
Instituto de Defesa do Consumi-
dor do Amapá (Procon-AP), que
também vem atuando contra a
alta dos preços e irregularidades,
alguns comerciantes foram fla-
grados vendendo produtos como
água, gelo, velas e pão por pre-
ços muito acima dos cobrados
antes do problema que, hoje,
completa uma semana. Outro
problema é a comercialização de
produtos impróprios ao consu-
mo 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 de-
talhar as ações já realizadas e
fornecer mais informações
sobre a operação.

Consultada, a LMTE infor-
mou, por meio de sua asses-
soria, que “está colaborando
com as autoridades e está to-
talmente focada na retomada
de 100% da energia no esta-
do”. (Agencia Brasil)

Parlamentares aprovam requerimentos
para ouvir Anvisa e Butantan

A Comissão Mista do Con-
gresso que acompanha as medi-
das relacionadas ao novo coro-
navírus aprovou na quarta-feira
(11) dois requerimentos de con-
vite para audiências públicas. O
primeiro é para o diretor-geral
da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), André Pepito-
ne da Nóbrega. Já o segundo,
convida o diretor-presidente da
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), Antônio Bar-
ra 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 te-
mas, 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 autorida-
des.

No caso do diretor-geral da
Aneel, os parlamentares querem
que André Pepitone esclareça as
causas da pane no sistema elé-
trico, a falha no sistema de re-
serva e as providências tomadas
para o restabelecimento da nor-
malidade do fornecimento de
eletricidade no estado.

O governo federal liberou
R$ 21,6 milhões para ações de
Defesa Civil no Amapá. Os re-
cursos, segundo o governador,
Waldez Goes, serão usados para
locação de geradores e compra
de combustível. O estado en-
frenta problemas no forneci-
mento 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, inclu-
indo a capital Macapá. Com isso,
outros serviços à população
também foram prejudicados,
como fornecimento de água e
comunicações, além do impac-
to em setores essenciais, como
saúde e segurança pública.

CoronaVac
Os parlamentares querem

ouvir os representantes da Anvi-
sa e do Butantan para esclarecer
a interrupção dos estudos clíni-
cos da vacina CoronaVac. Na se-
gunda-feira (9) à noite, a Anvisa
anunciou a interrupção dos es-
tudos, 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 concede-
ram 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 ata-
que hacker na semana passada,
que atingiu o sistema do Minis-
tério da Saúde.

No final da tarde de quarta-
feira, a Anvisa divulgou nota
anunciando a retomada dos tes-
tes clínicos da CoronaVac.
(Agencia Brasil)

Saúde destinará R$ 20 milhões à
prevenção do câncer de pênis

O Ministério da Saúde lan-
çou  na quarta-feira (11) um
projeto piloto para o desen-
volvimento de ações de cuida-
do integral à saúde do homem
e prevenção do câncer de pê-
nis no âmbito da Atenção Pri-
mária 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 mi-
nistro da Saúde, Eduardo Pa-
zuello, assinou portaria que
destina R$ 20 milhões ao pro-
jeto. Os recursos serão apli-
cados na qualificação das prá-
ticas de cuidado à saúde mas-
culina em estados com taxa de
mortalidade de câncer de pê-
nis 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 ha-
bitantes com média de regis-
tro de, ao menos, um diagnós-
tico de câncer de pênis.

O Instituto Nacional de
Câncer (Inca) est ima 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 Câ-
mara, destacou que, apesar de
menos prevalente, o câncer de
próstata não deve ser esqueci-
do, 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 infec-
ções pelo papilomavírus hu-
mano (HPV), que são fatores
de risco para o câncer de pê-
nis, e de identificação preco-
ce 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 pro-
pensos à doença. É o tipo mais
comum de câncer entre a po-
pulação masculina. Já o cân-
cer de boca é o quinto em in-
cidência entre homens e, nor-
malmente, acomete pessoas
com mais de 40 anos. Tabagis-
mo, consumo excessivo de ál-
cool,  exposição solar sem
proteção, infecção pelo vírus
HPV e imunossupressão estão
entre os fatores de risco para
a doença.

De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, o objetivo do
Novembro Azul é sensibilizar
a população masculina e pro-
fissionais de saúde quanto a
ações de autocuidado e cuida-
do integral, considerando fa-
tores socioculturais relacio-
nados à masculinidade e ao
adoecimento dos homens.

Após a cerimônia, um gru-
po de motociclistas fez um
passeio pela Esplanada dos
Ministérios, em Brasília, para
marcar o lançamento da cam-
panha.

Nos próximos dias o Mi-
nistério da Saúde firmará um
acordo de cooperação técni-

ca com a Sociedade Brasilei-
ra de Urologia, buscando a
qualificação de políticas pú-
blicas destinadas aos homens.
Um grupo de trabalho será ins-
tituído para elaborar uma sé-
rie de atividades para ampliar
as práticas de prevenção, diag-
nóstico precoce e tratamento
de câncer de pênis, próstata e
testículo no país.

Além disso, o Ministério
da Saúde lançou nesta quarta-
feira, em parceria com o Ser-
viço Social do Transporte e
Serviço Nacional de Aprendi-
zagem do Transporte (Sest/
Senat), o Cartão de Saúde do
Caminhoneiro e Caminhonei-
ra. O documento será usado
para registro e acompanha-
mento, pelos profissionais de
saúde, de informações clíni-
cas 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 Ca-
minhoneiro  e o da Caminho-
neira também estão disponí-
veis na página do Ministério
da Saúde na internet. (Agen-
cia Brasil)
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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, prosse-

guiu na quarta-feira  (11) com os preparativos para seu novo go-
verno, enquanto o presidente Donald Trump leva adiante uma sé-
rie 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 alega-
ções 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 acor-
do com uma pesquisa Reuters/Ipsos, publicada na última ter-
ça-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 adulte-
ração 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 cartei-
ro para incentivar uma investigação do FBI. Enquanto isso, apoi-
adores 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 desi-
gualdade de renda e outras questões.

Biden também está recrutando pessoas que conceberam re-
gras ambientais mais rígidas quando serviram ao presidente Ba-
rack Obama.

O desfecho da eleição ainda está indefinido em alguns esta-
dos. 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 con-
sultoria 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)

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 contra-
tar mais de 10 mil professores
da rede estadual para atuar no
programa de recuperação e apro-
fundamento dos alunos das es-
colas estaduais.

Os docentes da rede que te-
nham interesse em participar das
aulas de recuperação em janei-
ro, mediante a pagamento extra,
também terão essa opção.

O programa será implemen-
tado para minimizar os déficits
na aprendizagem dos estudantes
que podem ter ocorrido durante
o período de suspensão das ati-
vidades presenciais.

Além dos novos profissio-
nais, mais de 140 mil profissio-
nais serão formados para atuar
no programa de Recuperação.
Eles terão à disposição para o
trabalho recursos didáticos im-
pressos e digitais específicos,
como 6 milhões de cadernos de
atividades para os alunos por bi-
mestre.

Para identificar as habilida-
des essenciais que não foram
desenvolvidas entre os estudan-
tes, a Secretaria Estadual da Edu-

cação vai aplicar avaliações di-
agnósticas.

Ciclo contínuo até 2021
Os anos letivos de 2020 e

2021 serão considerados como
um único ciclo contínuo. Por
isso, a avaliação da aprendiza-
gem 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 aprendi-
zado avaliado ao final de 2021.

Já os alunos que não fizeram
as atividades, terão a oportuni-
dade de fazê-las e entregá-las
ainda neste ano. Também é im-
portante que, neste caso, eles
voltem a frequentar as aulas pre-
senciais, quando possível, para
conseguir frequência. A progres-
são para o ano seguinte depen-
derá da frequência, mas a apren-
dizagem, assim como nos de-
mais casos, também ser aferida
ao final dos oitos bimestres.

“O aluno tem de apresentar
o mínimo de atividades, não es-
tamos falando de uma progres-
são automática para todo mun-

do. Mesmo que o aluno não al-
cance a aprendizagem idealiza-
da poderá prosseguir se tiver o
essencial. Ampliar as oportuni-
dades neste momento é funda-
mental, mas estamos identifi-
cando os estudantes e enviando
notificações”, afirmou o secre-
tário Rossieli Soares.

Recuperação em janeiro
A Seduc tem feito um traba-

lho 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 opor-
tunidade de realizar as atividades
para, enfim, conseguir progredir
de série em 2021.

Soares informou que a Pasta
vai disparar SMSs e enviar e-
mails para os estudantes e res-
ponsáveis. As escolas, por sua
vez, deverão mobilizar seus es-
tudantes para retirar os kits im-
pressos para a realização das ati-
vidades.

Os alunos serão incentiva-
dos a participar das aulas e en-
tregar as atividades necessárias
ainda neste ano. Entretanto, caso
não sejam realizadas em sua to-

talidade, ele terá ainda a oportu-
nidade de participar da recupe-
ração em janeiro de 2021. O
conselho de classe indicará quais
os estudantes prioritários para
esta ação.

“Haverá avaliação das ativi-
dades recebidas e o conselho de
classe vai definir se o aluno vai
progredir ou não. Se ele entre-
gou 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 feverei-

ro 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 outu-

bro a 21 de dezembro

Os estudantes da rede esta-
dual de São Paulo que entrega-
rem as atividades exigidas ao lon-
go do ano não devem ser repro-
vados, ainda que a aprendizagem
esteja abaixo do esperado. A Se-
cretaria 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 tolerân-
cia com os estudantes que entre-
garem as atividades exigidas,
esperando que seja alcançado
apenas um “mínimo” de apren-
dizado. “Mesmo que você não al-
cance a aprendizagem idealiza-
da, você poderá prosseguir se al-

cançar esse mínimo”, enfatizou
o secretário da Educação Ros-
sieli Soares.

No entanto, segundo o se-
cretário, 15% dos matriculados
na rede estadual não têm feito
essas entregas. Nesses casos, os
estudantes podem ficar sem ava-
liação e serem reprovados. “Há
uma probabilidade maior de re-
tenção ao que não entregue ati-
vidades 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 fei-
tas pela internet ou pelo materi-
al impresso que, de acordo com
o secretário, tem sido distribuí-

do nas escolas. Rossieli disse
ainda que vem sendo feito um tra-
balho de busca dos estudantes que
não têm acompanhado as ativida-
des escolares. Para Rossieli, além
das dificuldades de acesso à inter-
net por parte dos jovens, muitos
perderam o interesse na escola
durante a pandemia. “A gente sen-
te esse desânimo acontecendo.
Mas, nós temos outros fatores que
devem ser considerados”, disse.

Reforço
Por isso, a secretaria está se

preparando para receber os es-
tudantes que vão chegar com di-
ficuldades 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 pan-
demia do novo coronavírus es-
tará em estágio avançado, inclu-
sive com o início da vacinação
contra a doença. “Espero que te-
nhamos avançado, já começado
com a vacina”, destacou.

O calendário escolar prevê
ainda um recesso de uma sema-
na após o primeiro e terceiro
bimestres em abril e outubro,
respectivamente, além das féri-
as de 15 dias em julho. As aulas
devem ir até o fim de dezembro.
(Agencia Brasil)

Por meio de uma portaria
publicada  na quarta-feira (10),
o presidente do Conselho Naci-
onal 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 con-
tra os sistemas judiciais.

A medida ocorre após um ata-
que cibernético, na semana pas-
sada, ter derrubado todos os sis-
temas do Superior Tribunal de
Justiça (STJ). Devido à gravida-
de da invasão, que é investigada
pela Polícia Federal, a corte ain-
da 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 me-
dida foi tomada tendo em consi-
deração “o nuìmero crescente de
incidentes ciberneìticos no am-
biente da rede mundial de com-
putadores”. O grupo terá como
meta evitar que os tribunais se-
jam novamente pegos de surpre-
sa, como ocorreu com o STJ.

O Comitê de Segurança Ci-
bernética 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

Após ataque ao STJ,
Fux cria comitê
para combater
crimes virtuais

(CJF) e o próprio CNJ. Repre-
sentantes de órgãos de seguran-
ça pública, das Forças Armadas
e especialistas de outros órgãos
públicos e privados também po-
derão ser convidados a partici-
par.

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 protoco-
lo para a investigação de ilícitos
cibernéticos que possam afetar
os tribunais. Em 120 dias, o gru-
po 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 in-
cidentes de segurança e indispo-
nibilidade”.

Os integrantes do comitê
deverão estabelecer também
“padrões orçamentários miìni-
mos para que cada tribunal pos-
sa garantir a segurança ciberneì-
tica no âmbito da sua jurisdi-
ção”. (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, encos-
tou em R$ 5,46. No fim da ma-
nhã, caiu para R$ 5,37, mas vol-
tou 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 valoriza-
ram nos últimos dias para em-
bolsarem 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 momen-
tos 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 financei-
ros em todo o planeta tiveram um

dia de ajustes, com parte dos
ganhos acumulados nas últimas
sessões revertendo-se. No Bra-
sil, a obstrução das votações da
Lei de Diretrizes Orçamentári-
as 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 en-
frentadas pelas comunidades
tradicionais por causa da pande-
mia da covid-19, comunidades
indígenas de Rondônia e de
Mato Grosso se uniram em tor-
no 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 moe-
das 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 iso-
ladamente.

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 in-
tenção 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 signifi-
ca homem persistente. A porta-
voz da OYX, Adriana Silipran-
di, explica que a ideia é permi-
tir que as aldeias possam criar
novos projetos econômicos
com autonomia.

“A premissa da iniciativa
não é de servir de aplicação fi-
nanceira. Embora a OYX seja
anunciada como uma criptomo-
eda, trata-se, na realidade, de
um token utilitário [gerador de
senha], uma espécie de cripto-
ativo, mas que, à diferença do
bitcoin, por exemplo, não tem
características de investimento,
como perspectivas de remune-
ração ou de valorização em
mercado secundário”.

Serão emitidas inicialmen-
te 100 milhões de OYX, com
valor de R$ 10 a unidade. Se-
gundo Adriana, as aplicações
poderão ser feitas em reais. “A
ideia é que o token seja pare-
ado com a moeda brasileira”.
Entre os objetivos de arreca-
dação estão a construção de
escolas, compra de sementes
e equipamentos e ações de sa-
neamento.

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 sobrevivên-
cia a pesca, a plantação, o arte-
sanato e a agricultura. Porém,
nos últimos meses esses povos
lutam contra a fome, a covid-
19, o garimpo ilegal, o agrone-
gócio e o desmatamento.

A arrecadação conseguida
com a criptomoeda será usada
para construir e manter proje-
tos nas regiões onde vivem es-
ses povos, nos estados de Ron-
dônia e Mato Grosso, garantin-
do uma renda mínima, seguran-
ça alimentar e integração das
aldeias.

A Fundação Nacional do Ín-
dio (Funai) informou que inves-
tiu 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 ali-
mentos a 207 mil famílias in-
dígenas em todo o país. A me-
dida é fundamental para garan-
tir a segurança alimentar das
comunidades durante a pande-
mia, além de contribuir para que
os indígenas permaneçam nas
aldeias e evitem o contato com

o vírus”.
Em nota, a fundação infor-

ma que também distribuiu qua-
se 70 mil kits de higiene e lim-
peza, além de reforçar a adoção
de medidas preventivas. “O ór-
gão promove diversas ações de
orientação junto às comunida-
des sobre os protocolos sani-
tários. Os servidores da funda-
ção vêm atuando ainda na cons-
cientização dos indígenas para
que eles evitem as aglomera-
ções, bem como o deslocamen-
to aos centros urbanos.”

Segundo a Funai, foram in-
vestidos, ainda, R$ 10,4 mi-
lhões em ações que visam a au-
tossuficiência das comunida-
des, como a aquisição de mate-
riais de pesca, sementes, mudas,
insumos, ferramentas e maqui-
nários agrícolas, além de R$
11,8 milhões na proteção da
territorial, com 306 ações em
221 Terras Indígenas para coi-
bir ilícitos desde o início da
pandemia, como extração ilegal
de madeira, atividade de garim-
po e caça e pesca predatórias.
As ações são feitas em parce-
ria com outros órgãos, como o
Exército, a Polícia Federal e o
Ibama. (Agencia Brasil)
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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 74.583-
250, 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

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

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1037470-49.2017.8.26.0100. O MM.
Juiz de Direito da 34ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Adilson Aparecido
Rodrigues Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a Antônio Amilton Costa Guerra, CPF 151.526.772-
53, que lhe foi proposta uma ação de Busca e
Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de
Money Plus SCMEPP Ltda., alegando em síntese:
“Que em 16/10/2015, o requerido assinou a cédula de
crédito bancário nº 151526772-2, onde declarou ter
recebido: Uma (01) Escavadeira Hidráulica – Marca:
Hyundai – Modelo: Robex R220LC – Série:
HBRR220CHF0000 – Cor: Amarela – NF: 24937,
deixando em garantia o próprio bem adquirido, bem
como, em garantia adicional, Um (01) Trator de
Esteiras – Marca: Komatsu – Modelo: D51EX22 –
Série: B11836 – Chassi: HKPXEROP80004025 – Cor:
Amarela – NF: 000.000.111. Que o requerido pagou
somente as primeiras 08 parcelas do total de 24
parcelas assumidas, dessa forma, o débito atualizado
em 29/06/2020, correspondia ao valor de R$
533.938,02. Que, em 30.04.2020, procedeu-se a
apreensão da Escavadeira acima descrita, entretanto,
não foi localizado o Trator dado em garantia adicional.”
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade da
dívida pendente, podendo, no prazo de 15 dias, oferecer
resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 20
dias deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de
outubro de 2020.  11 e 12.11

Cit ação. Prazo 20 dias. Processo nº 1125300-
87.2016.8.26.0100. 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 11.087.741/0001-
78, 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 de Adesão 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

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. 
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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 

de R$ 713.637,00 mediante a conversão de créditos que as acionistas possuem junto a Companhia, distribu-
 

caput “  O capital 

“. 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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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 

 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] 

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 movi-
da 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 indi-
cado às fls.173/174) pertencente ao executado CARLOS.Encontrando-se a parte ré RUZIA em lugar incerto e não sabido,foi deter-
minada 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 no-
meado 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] 
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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 536.226.188-
68, 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. 

GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº: 14.876.090/0001-93

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 
DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA 8ª EMISSÃO DA GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.

A Gaia Agro Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, nos termos da Cláusula 12.2 do Termo 
de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 
1ª Série da 8ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A., fi rmado em 24/novembro/14 (“Termo de Securitização”), pela 
Emissora e SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. (“Agente Fiduciário”), convoca os Srs. titulares dos Certifi cados 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 notifi cação 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 fi zerem 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 fi duciario@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 específi cos 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 Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio 
da 1ª Série da 5ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A., fi rmado 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 Certifi cados 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 notifi cação de saída do mercado da SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. (“SLW”) pela Planner 
Corretora de Valores S.A. (“Planner”), sendo certo que as atividades desempenhadas pelo atual Agente Fiduciário 
permanecerão sendo desempenhadas regularmente pela SLW até a sua efetiva substituição, conforme previsto no 
Termo de Securitização e na regulamentação da CVM em vigor; e (ii) caso aprovada a matéria constante da alínea (i), 
autorização para a Emissora, SLW e Planner, como novo Agente Fiduciário e escriturador dos CRA, praticarem todos e 
quaisquer atos para a efetivação das deliberações acima, incluindo eventuais aditamentos aos documentos relativos 
aos CRA. Nos termos da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da Assembleia, 
o qual será disponibilizado pela Emissora em seu site http://gaiasec.com.br/ri/emissoes/. O Titular de CRA que desejar 
exercer o voto deste modo deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la, juntamente 
com os documentos indicados adiante, à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos abaixo indicados, 
de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Os Titulares de CRA ou seus representantes legais 
que fi zerem 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 fi duciario@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 específi cos 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.

L. SILVA PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ 20.256.943/0001-97 - NIRE 35.228.431.696

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 25 de Setembro de 2020.
1. Data, Hora e Local: Aos 25/09/2020, às 10h, na sede social na R. Roque Petrella, nº 46, Sala 507, 
Vila Cordeiro, SP/SP, CEP 04581-050. 2. Presenças: Presentes os sócios representando a totalidade do capital 
social da Sociedade, independentemente de convocação. 3. Mesa: Sr. Jorge Rodrigues da Silva, Presidente; e 
Sra. Maria de Fátima da Silva Moura, Secretária. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a proposta de: (i) redução 
desproporcional do capital social da Sociedade por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social, nos 
exatos termos do disposto no artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, mediante o cancelamento da totalidade das 
quotas representativas do capital social da Sociedade de titularidade da sócia JL Talentos Marketing Esportivo 
Ltda. e do cancelamento de parte das quotas de titularidade do sócio Lucas Rodrigues Moura da Silva; (ii) aprovar 
a restituição à sócia JL Talentos Marketing Esportivo Ltda. e ao sócio Lucas Rodrigues Moura da Silva, de forma 
desproporcional, do valor total do montante da redução; (iii) reformar a Cláusula 6ª do contrato social da Sociedade; 
e (iv) consolidar o contrato social da Sociedade. 5. Deliberações: Os sócios, por unanimidade de votos e sem 
ressalvas, decidiram: 5.1. aprovar a redução do valor do capital social da Sociedade, de forma desproporcional, 
no montante de R$ 8.463.613,00, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, nos 
exatos termos do disposto no artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, mediante o cancelamento de 8.463.613 
quotas representativas do capital social da Sociedade, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, sendo 4.463.613 
quotas de titularidade da sócia JL Talentos Marketing Esportivo Ltda.; e 4.000.000 de quotas de titularidade do 
sócio Lucas Rodrigues Moura da Silva, passando o capital social da Sociedade de R$ 77.225.970,00, dividido 
em 77.225.970 quotas, para R$ 68.762.357,00, dividido em 68.762.357 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 
cada uma; 5.2. aprovar a restituição: (i) à sócia JL Talentos Marketing Esportivo Ltda., de forma desproporcional 
às participações dos sócios no capital social da Sociedade, e com a expressa anuência do sócio Lucas Rodrigues 
Moura da Silva, de parte do valor da redução do capital social ora aprovada, no importe de R$ 4.463.613,00, 
correspondente à totalidade das 4.463.613 quotas de sua titularidade; e (ii) ao sócio Lucas Rodrigues Moura da 
Silva, com a expressa anuência da sócia JL Talentos Marketing Esportivo Ltda., o restante do valor da redução, 
no montante de R$ 4.000.000,00, equivalente a 4.000.000 de quotas representativas de parte do capital social 
da Sociedade; 5.3. aprovar a reforma da Cláusula 6ª do contrato social da Sociedade, para refletir a redução do 
valor do capital social ora aprovada; 5.4. aprovar a consolidação do contrato social da Sociedade; 
5.5. consignar que conforme estabelece o disposto no artigo 1.084, caput e §§1º, 2º e 3º, do Código Civil, 
os credores quirografários, por título líquido anterior à data da presente Reunião de Sócios, poderão opor-
se ao quanto aqui deliberado. A redução do valor do capital ora aprovada somente se tornará eficaz se, no 
prazo de 90 dias, contados da publicação da presente Ata de Reunião de Sócios, não for impugnada, ou 
se provado o pagamento de eventuais dívidas existentes ou o depósito judicial do respectivo valor. Autorizar 
os administradores da Sociedade a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações 
propostas e aprovadas pelos sócios da Sociedade. 6. Documentos Arquivados na Sede Social: Procuração, 
contrato social, e demais documentos pertinentes à ordem do dia. 7. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, o presidente encerrou os trabalhos desta reunião, lavrando-se no livro próprio a presente ata que, 
lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem. 8. Assinaturas: Sr. Jorge 
Rodrigues da Silva, Presidente da mesa; Sra. Maria de Fátima da Silva Moura, Secretária da mesa. Sócios: 
Lucas Rodrigues Moura da Silva, neste ato representado por seu procurador Sr. Jorge Rodrigues da Silva, 
e JL Talentos Marketing Esportivo Ltda. São Paulo, 25 de setembro de 2020. Jorge Rodrigues da Silva - 
Presidente da mesa; Maria de Fátima da Silva Moura - Secretária da mesa. Sócios da L. Silva Participações 
Ltda: Lucas Rodrigues Moura da Silva; Jorge Rodrigues da Silva - procurador; JL Talentos Marketing 
Esportivo Ltda. - Jorge Rodrigues da Silva - Sócio-administrador.

VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.
CNPJ/MF 00.904.728/0001-48 - NIRE 3530052997-9

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 10/06/2020
1. Data. Hora e Local: Realizada no dia 10/06/2020, às 18h, na sede social 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 (i) o aumento do 
capital social da Companhia, mediante a emissão de ações ordinárias; e (ii) a consequente alteração do 
artigo 4º do Estatuto Social 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 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. Aprovar o aumento do capital social no valor de R$ 2.392.336,32 mediante a emissão de 
2.725.067 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, conforme boletim de subscrição anexo à 
presente ata, com preço de emissão de R$ 0,8779. A única acionista da Companhia renuncia expressamente 
ao direito de preferência para a subscrição das ações ora emitidas. Do valor total da emissão ora realizada, 
R$ 2.392.335,32 deverá ser destinado à conta de reserva de capital da Sociedade e R$ 1,00 deverá ser 
destinado à conta do capital social. 5.3. Aprovar a alteração da redação do artigo 4º do Estatuto Social da 
Companhia de forma a refletir o aumento de capital acima deliberado. “Artigo 4º. O capital social é de 
R$ 79.432.954,00 (setenta e nove milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e quatro 
reais) dividido em 112.674.820 (cento e doze milhões, seiscentas e setenta e quatro mil, oitocentas e vinte) 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. §1º. A Companhia está autorizada a aumentar seu capital 
mediante a emissão até o limite de 10.874.151 (dez milhões, oitocentas e setenta e quatro mil, cento e 
cinquenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, independentemente de reforma 
estatutária, mediante deliberação da Assembleia Geral, que fixará as condições da emissão, inclusive o preço 
e prazo da integralização. §2º. A Companhia pode, dentro do limite do capital autorizado e por deliberação 
de procurador devidamente aprovado pelos acionistas, outorgar opção de compra de ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal em favor de diretores, empregados elegíveis e prestadores de serviços da 
Companhia.” 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, 
10/06/2020. 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 - 345.905/20-9 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 31/01/2020
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 31/01/2020, 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, §4°, 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) o aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de ações ordinárias; 
(ii) a alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia de forma que a Companhia passe a ter 
capital autorizado; e, (iii) a criação do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia 
de 2019 (“Plano de Opcão”). 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. Aprovar o aumento do capital social no valor de R$ 17.000.000,00 mediante a emissão de 20.316.802 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, conforme Boletim de Subscrição anexo à presente 
ata. Do valor total da emissão ora realizada, R$ 16.999.999,00 deverá ser destinado à conta de reserva 
de capital da Sociedade e R$ 1,00 deverá ser destinado à conta do capital social. 5.3. Aprovar a alteração 
da redação do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia de forma que a Companhia passe a ter capital 
autorizado, nos termos da redação prevista conforme abaixo: ‘’Artigo 4º. O capital social é de 
R$ 79.432.953,00 (setenta e nove milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e três 
reais) dividido em 109.949.753 (cento e nove milhões, novecentas e quarenta e nove mil, setecentas e 
cinquenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. §1º. A Companhia está autorizada 
a aumentar seu capital mediante a emissão até o limite de 10.874.151 (dez milhões, oitocentas e setenta 
e quatro mil, cento e cinquenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação da Assembleia Geral, que fixará as 
condições da emissão, inclusive o preço e prazo da integralização. §2º. A Companhia pode, dentro do 
limite do capital autorizado e por deliberação de procurador devidamente aprovado pelos acionistas, 
outorgar opção de compra de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal em favor de diretores, 
empregados elegíveis e prestadores de serviços da Companhia.” 5.4. Aprovar a criação do Plano de 
Opção, conforme proposta submetida pela administração como Anexo 1 desta Ata, a qual, assinada e 
rubricada pela mesa, fica arquivada na sede da Companhia. 5.4.1. De acordo com o referido Plano de 
Opção, ora aprovado, a sua administração competirá ao procurador da Companhia Alexandre Fava Fialdini, 
brasileiro, casado, advogado, RG 32.701.2017-9, CPF 302.177.138-66, com endereço comercial na sede 
da Companhia, o qual fica desde já autorizado pelos acionistas a tomar todas as medidas necessárias 
para a organização e administração do Plano de Opção e dos contratos de opção de compra de ações 
que vierem a ser outorgadas sob os termos e condições do Plano de Opção ora aprovado. 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, 31/01/2020. 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 - 94.965/20-1 em 18/02/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.
CNPJ/MF 00.904.728/0001-48 - NIRE 3530052997-9
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Data, Hora e Local: Realizada às 18h do dia 28/01/2019, 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 de acionista 
representando a totalidade do capital social da Sociedade. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rodrigo Luis 
Rey, que convidou o Sr. Alexandre Fava Fialdini para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o aumento do 
capital social da Sociedade e a consequente alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Sociedade; (ii) a ratificação da 
renúncia apresentada por Diretor da Sociedade; e; (iii) a aprovação da contratação ou renovações de empréstimos e outorga 
de garantia real pela Sociedade. 5. Deliberações: Os acionistas deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer 
ressalvas, restrições ou reservas: 5.1. Aprovar o aumento do capital social no valor de R$ 10.200.000,00 mediante a emissão 
de 10.200.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, conforme boletim de subscrição anexo à presente ata. 
Do valor total da emissão ora realizada, R$ 10.199.999,00 deverá ser destinado à conta de reserva de capital da Sociedade 
e R$ 1,00 deverá ser destinado à conta do capital social. Em razão do aumento do capital social ora deliberado, o artigo 
4º do Estatuto Social da Sociedade passa a ter a seguinte redação: “Artigo 4º - O capital social é de R$ 89.632.951,00 
dividido em 89.632.951 ações, todas ordinárias e nominativas, sem valor nominal.” 5.2. Aprovar e ratificar a renúncia 
apresentada em 9 de janeiro de 2019 pelo Diretor-Presidente da Sociedade, Sr. Stênio Nordau Sousa de Alvarenga, 
RG 4.398.815 SSP/MG e CPF 715.131.756-53. O Diretor Financeiro da Sociedade passará a cumular o cargo de Diretor-
Presidente, sendo os demais diretores mantidos nos respectivos cargos. 5.3. Aprovar a contratação ou renovações de 
empréstimos pela Sociedade junto ao Banco Itaú no valor global total de até R$ 8.500.000,00 mediante a outorga de 
garantia real pela cessão fiduciária de recebíveis da Sociedade ou de quaisquer de suas controladas. 5.4. Por fim, os 
acionistas 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, 28/01/2019. Mesa: Rodrigo Luis Rey - Presidente; Alexandre Fava Fialdini - Secretário. 
Acionista: VYTTRA Fundo de Investimento em Participações Multiestratégica Investimento no Exterior 
(p. BRL Trust Investimentos Ltda.). JUCESP - 82.953/19-3 em 12/02/2019. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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7ª VARA CÍVEL DO  F ORO C ENTRAL DA COMARCA  DE SÃ O PAULO, SP.
Edital de Citação - Processo n. 1113437-66.2018.8.26.0100. O Doutor S ANG D UK KIM , MM. Juiz de Direito da
7ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, SP. Faz saber a INOXOTEC PRODUTOS E SERVIÇOS  EM  A ÇO

EIRELI – ME, domiciliados em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação de Cobrança por DM COELHO

CONSTRUÇÕES  EIRELI ME, alegando em síntese descumprimento contratual. Encontrando-se a ré em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, APRESENTEM CONTESTAÇÃO,
sob pena de REVELIA. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. S ANG DUK  KIM - Juiz de Direito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 32ª VARA CÍVEL -  Praça João Mendes s/nº -
11º andar - salas nºs 1119/1121 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171.6223 -
São Paulo-SP - E-mail: upj31a35cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo
de 20 dias - Processo nº 1009229-65.2017.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito
da 32ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra.GABRIELA
FRAGOSO CALASSO COSTA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JORGE INACIO
FELIX (CPF. 180.230.268-95), que ICOMON TECNOLOGIA LTDA. lhe move ação
de PROCEDIMENTO COMUM visando a condenação no pagamento de R$660,00
a ser atualizado e acrescido nas cominações legais, referente a danos causa-
dos ao veículo VW/Gol, placas AXK 7332, face à colisão frontal provocada pelo
réu que deu marcha ré no veículo placas CBM 0212, sem a devida cautela, bem
como no pagamento de R$2.087,63 proveniente de lucros cessantes, além de
custas, honorários e demais cominações. Estando o réu em lugar ignorado, foi
deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se os fatos alega-
dos, e ciente de que no silêncio lhe será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o
presente afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 27 de agosto de 2020.
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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.

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 equívo-
co 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 toma-
das na presente ata são ratificadas neste ato.

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

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.

Associação Evangélica Beneficente
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

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.

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 realizar-
se 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.

B Sete Participações S.A.

B Sete Participações S.A.

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.

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.

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.
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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 0004561-
26.2020.8.26.0565 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 32393328-
2, 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 marca Toyota/
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
pela Avenida 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

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. Marcelo Walton 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) Marcelo Walton, 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.

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 Certifi cados 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 fi m de, nos termos da Cláusula Décima Sexta do Termo de 
Securitização de Créditos Imobiliários – Certifi cados 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 defi nição 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 fi nanceiros auditados preparados por empresa de auditoria reconhecida pela 
CVM, incluindo os demonstrativos fi nanceiros 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 fi duciário: 
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 fl uxo e aglomeração de pessoas impostas pelo governo nacional 
e internacional em face da ampla e corrente disseminação do novo corona vírus causador da Covid-19, bem como 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 agentefi duciario@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 identifi cação, 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 agentefi duciario@vortx.com.br, sob pena de não ingresso no presente conclave. 

São Paulo, 12 de novembro de 2020. ISEC SECURITIZADORA S.A
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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 357.341.628-
41, 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 - Secretária Geral.

Hejoassu Administração S.A.
CNPJ/MF nº 61.194.148/0001-07 – NIRE nº 35.300.192.559

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 30 de abril de 2020
1. Data, Horário e Local – Dia 30 de abril de 2020, às 09:30 h, na sede social, Rua Amauri nº 255, 14º andar, cj. A, capital 
de São Paulo. 2. Convocação – Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas. 3. Presença – Acionistas 
representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença de Acionistas”. 4. Mesa 
Dirigente – Clovis Ermirio de Moraes Scripilliti, Presidente; Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário. 5. Ordem do Dia 
– (i) tomar conhecimento da renúncia de Membro do Conselho de Administração; (ii) eleger novo Membro do Conselho 
de Administração; e (iii) ratificar a composição do Conselho de Administração da Companhia. 6. Deliberações – (i) a 
assembleia tomou conhecimento da renúncia apresentada nesta data pelo Sr. Antonio Ermirio de Moraes Filho ao 
cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia, o qual agradece aos seus excelentes serviços prestados 
no exercício dessa função; (ii) tendo em vista a renúncia do Sr. Antonio Ermirio de Moraes Filho ao cargo de Conselheiro 
foi aprovada a eleição do Sr. Paulo Ermirio de Moraes Macedo, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro, portador da 
cédula de identidade RG. nº 33.096.000-3, inscrito no CPF/ME nº 365.374.428-85, residente e domiciliado em St Lukes 
Place, nº 10, apartment 1, New York, Estados Unidos da América, CP: 10014, para ocupar o cargo vago até 29 de abril de 
2021; (iii) em decorrência da alteração acima aprovada, fica ratificada a composição do Conselho de Administração da 
Companhia, com mandato até 29 de abril de 2021, da seguinte forma: Clovis Ermirio de Moraes Scripilliti, brasileiro, 
casado sob o regime da comunhão parcial de bens, industrial, portador da cédula de identidade RG nº 5.584.184-3-SSP/
SP e do CPF.MF nº 023.290.828-19, domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo na Rua Amauri nº 255, 14º andar, 
Presidente do Conselho de Administração; José Ermirio De Moraes, brasileiro, casado sob o regime da separação de 
bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 28.168.000-0 e do CPF/MF nº 270.457.538-02, 
domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 16º andar, Vice-Presidente do Conselho de 
Administração; e André Ermirio de Moraes Macedo, brasileiro, casado sob o regime da separação de bens, engenheiro 
civil, portador da cédula de identidade RG nº 35.981.800-6-SSP/SP e do CPF.ME nº 319.772.058-01, domiciliado nesta 
Capital do Estado de São Paulo na Rua Amauri nº 255, 14º andar; Fabio Ermirio de Moraes, brasileiro, casado sob o 
regime da separação de bens, industrial, portador da cédula de identidade RG nº 11.418.526-8-SSP/SP e do CPF.ME nº 
083.358.948-25, domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Amauri nº 255, 15º andar; Helena Scripilliti 
Ferreira Velloso, brasileira, casada sob o regime da separação de bens, empresária, portadora da cédula de identidade 
RG. nº 44.344.237-X e do CPF.ME. nº 334.800.078-56, domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Amauri 
nº 255, 14º andar; José Ermirio de Moraes Neto, brasileiro, casado sob o regime da comunhão de bens, industrial, 
portador da cédula de identidade RG nº 4.432.222-7-SSP/SP e do CPF.ME nº 817.568.288-49, domiciliado nesta Capital 
do Estado de São Paulo, na Rua Amauri nº 255, 16º andar; José Roberto Ermirio de Moraes Filho, brasileiro, solteiro, 
maior, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 27.799.999-6-SSP/SP e do CPF.MF nº 333.573.868-36, 
domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 16º andar; Luis Ermirio de Moraes, brasileiro, 
casado sob o regime da separação de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG. nº 11.347.232-SSP/SP 
e do CPF.ME. nº 051.558.168-23, domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Amauri nº 255, 14º andar; 
Marcelo de Moraes Vicintin, brasileiro, solteiro, maior, administrador de empresas, portador da cédula de identidade 
R.G. nº 34.368.715-X/SSP-SP e do CPF.MF nº 222.824.228-48, domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua 
Amauri nº 255, 15º andar; Paulo Ermirio de Moraes Macedo, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro, portador da cédula 
de identidade RG. nº 33.096.000-3, inscrito no CPF/ME nº 365.374.428-85, residente e domiciliado em St Lukes Place, nº 
10, apartment 1, New York, Estados Unidos da América, CP: 10014; Regina Helena Scripilliti Velloso, brasileira, casada 
sob o regime da separação de bens, empresária, portadora da cédula de identidade R.G. nº 5.573.708-0-SSP/SP e do CPF.
MF nº 174.502.798-00, domiciliada nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Amauri nº 255, 14º andar e Ricardo 
Ermirio de Moraes, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, engenheiro químico, portador da cédula 
de identidade RG. nº 8.471.255-SSP/SP e do CPF.MF. nº 042.879.868-30, domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, 
na Rua Amauri nº 255, 15º andar, Conselheiros. 7. Observações Finais – a) – Em todas as deliberações deixaram de votar 
os legalmente impedidos; b) – O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação; 
c) – Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme vai assinada 
pelo Secretário. (aa) Clovis Ermirio de Moraes Scripilliti, Presidente e Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário; p. JEMF 
Participações S.A., José Ermirio de Moraes Neto e José Roberto Ermirio de Moraes; p. AEM Participações S.A., Luís 
Ermirio de Moraes e Ademar Marra;  p. ERMAN Participações S.A., Claudio Ermirio de Moraes e Ricardo Ermirio de 
Moraes e p. MRC Participações S.A., Clovis Ermirio de Moraes Scripilliti e Carlos Eduardo Moraes Scripilliti, Acionistas. A 
presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 30 de abril de 2020. Clovis Ermirio de Moraes 
Scripilliti – Presidente; Sergio Thiago da Gama Giestas – Secretário. JUCESP – Registrado sob o nº 457.731/20-5 em 
29/10/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.
CNPJ/MF 00.904.728/0001-48 - NIRE 3530052997-9

Relatório da Administração
Prezados acionistas: atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos a V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2018 e 31/12/2019. A Diretoria.

Controladora Consolidado
Ativo 2019 2018 2019 2018
Caixa e equivalentes de caixa 16.033 10.542 16.112 10.894
Contas a receber de clientes 26.930 14.090 25.281 14.352
Estoques 26.162 13.913 26.729 14.542
Impostos e contribuições sociais 
  a compensar 272 232 330 314
Outros créditos 433 2.588 440 2.848
Total do ativo circulante 69.830 41.365 68.892 42.950
Contas a receber - 190 - 190
Investimentos 7.067 8.661 - -
Imobilizado 13.695 13.894 14.548 13.979
Intangível 86 - 86 -
Ativo de direito de uso 5.890 9.815 7.956 14.698
Outros ativos 500 500 500 500
Total do ativo não circulante 27.238 33.060 23.090 29.367
Total do ativo 97.068 74.425 91.982 72.317

Balanços patrimoniais 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de R$)
Controladora Consolidado

Passivo 2019 2018 2019 2018
Fornecedores 13.654 11.382 12.798 10.566
Empréstimos e financiamentos 6.405 6.313 6.405 6.313
Passivo de arrendamento 1.722 2.484 2.439 4.086
Obrigação trabalhista e previdenciária 2.825 2.532 2.829 2.555
Obrigações tributárias 2.584 2.165 2.655 2.367
Tributos parcelados 3.312 2.794 3.449 3.137
Provisões diversas 1.719 4.290 1.757 4.315
Dívida com aquisição de empresas 2.417 6.013 2.417 6.013
Outras contas a pagar 130 1.784 135 1.945
Total do passivo circulante 34.768 39.757 34.884 41.297
Empréstimos e financiamentos 9.291 1.769 9.291 1.769
Passivo de arrendamento 4.540 7.331 5.989 10.612
Tributos parcelados 11.708 7.466 11.820 7.959
Provisões para demandas judiciais 2.001 4.853 2.008 4.853
Partes relacionadas 6.926 7.629 155 107
Outros passivos - 75 1 175
Total do passivo não circulante 34.466 29.123 29.264 25.475
Patrimônio líquido
Capital social 89.633 79.433 89.633 79.433
Adiantamento para futuro aumento
  de capital 17.000 9.500 17.000 9.500
Prejuízo acumulado (78.799) (83.388) (78.799) (83.388)
Patrimônio líquido 27.834 5.545 27.834 5.545
Total do passivo e patrimônio líquido 97.068 74.425 91.982 72.317

Demonstrações dos resultados 31/12/2019 e 2018 - (Em milhares de R$)
Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018

Operações em continuidade
(não au-
ditado)

(não au-
ditado)

Receita líquida 83.209 64.047 91.048 83.580
Custo (65.037) (63.816) (66.099) (68.432)
Lucro bruto 18.172 231 24.949 15.148
Despesas administrativas (16.560) (17.119) (21.853) (28.625)
Despesas comerciais 760 (7.684) 1.081 (13.466)
Equivalência patrimonial 375 1.044 - -
Outras receitas (despesas) 
  operacionais 4.227 (20.712) 3.400 (16.235)
Resultado antes das receitas (despesas) 
  financeiras líquidas e impostos 6.974 (44.240) 7.577 (43.178)
Receitas financeiras 1.086 383 1.103 454
Despesas financeiras (3.471) (3.159) (4.091) (4.292)
Resultado financeiro líquido (2.385) (2.776) (2.988) (3.838)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 4.589 (47.016) 4.589 (47.016)
IR e CS - corrente/Diferido - - - -
Resultado lucro (prejuízo) 
  líquido do exercício 4.589 (47.016) 4.589 (47.016)

Demonstrações dos resultados abrangentes - 31/12/2019 e 2018
(Em milhares de R$) Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 4.589 (47.016) 4.589 (47.016)
Resultado abrangente total 4.589 (47.016) 4.589 (47.016)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido-31/12/2019 e 2018
(Em milhares de R$)

Capital
social

subscrito

Adianta-
mento

para futuro 
aumento

de capital

Prejuízos
acumu-

lados

Total do
patrimônio

líquido
Saldos em 31/12/2018 79.433 9.500 (83.388) 5.545
Adiantamento para futuro
  aumento de capital - 17.000 - 17.000
Aumento de capital 10.200 (9.500) - 700
Lucro líquido do 
  exercício - - 4.589 4.589
Saldos em 31/12/2019 89.633 17.000 (78.799) 27.834

Demonstrações dos fluxos de caixa 31/12/2019 e 2018
(Em milhares de R$) Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais
(não au-
ditado)

(não au-
ditado)

Lucro (prejuízo) líquido do exercício 4.589 (47.016) 4.589 (47.016)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício
  com o caixa gerado pelas atividades operacionais:
Depreciações e amortizações 2.136 2.405 2.206 4.399
Reversão (provisão) para perda 
  de estoques de baixo giro (2.858) 3.962 (2.882) 3.043
Resultado equivalência patrimonial (375) (1.044) - -
Provisão para perda contas a receber   (5.341) 3.313 (6.484) 6.173
Provisão impairment sobre imobilizado        - 12.009 - 12.009
Amortização com arrendamentos 1.952 - 2.214 -
Baixa com arrendamento mercantil 398 - 398 -
Atualização monetária 607 - 639 -
Juros financeiros 362 - 380 -
Despesas financeiras com arrendamento 758 - 1.032 -
Baixa com perdas tributárias - 1.843 - 1.843
Reversão (provisões) para 
  contingências (2.852) 1.179 (2.845) 2.974
Outros 792 - 957 -

168 (23.349) 204 (16.575)
(Aumento) diminuição nos 
  ativos operacionais:
Contas a receber de clientes (6.682) (5.730) (4.255) 8.255
Estoques (9.365) (6.614) (9.305) 18.236
Impostos e contribuições sociais 
  a compensar (32) (1.855) (16) (515)
Outros créditos 2.156 2.324 2.409 6.706
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais:
Fornecedores nacionais e estrangeiros 2.153 4.307 2.232 (5.209)
Obrigação pessoal 293 1.195 275 (1.017)
Obrigações tributárias 4.897 8.043 4.461 (3.635)
Provisões diversas (2.571) 615 (2.558) 140
Dívida com aquisição de empresas (3.596) (17.916) (3.596) (17.916)

Notas Explicativas: As Demonstrações Financeiras foram elaboradas e 
estão sendo apresentadas de acordo com as Normas Internacionais de 
Relatório Financeiro (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (“IASB”) e com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
que compreendem as disposições da legislação societária previstas na Lei 
nº 6.404/76, conforme alterada, os pronunciamentos, interpretações e 
orientações emitidos pelo CPC, aprovados pelo CFC. As Notas Explicativas 
na íntegra e o Relatório dos Auditores Independentes encontram-se à 
disposição dos Senhores Acionistas na sede da Companhia.

DIRETORIA: Rodrigo Luis Rey: Diretor-Presidente, Danilo Otavio Pires 
Ferracini: Diretor Financeiro, Eduardo Luiz Resende de Castro: Diretor, 
Fabio Ferreira Marins: Diretor, Felipe de Sousa Alcantara: Diretor.
CONTADOR: Danilo Otavio Pires Ferracini - CRC-1SP/269416/O-4 - 
CPF: 357.341.628-41

Outras contas a pagar (2.645) (2.584) (1.985) (6.276)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
  operacionais (15.224) (41.564)) (12.134) (17.806)
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição e baixas de bens do ativo 
  imobilizado e intangíveis (2.093) (136) (2.861) (8.563)
Passivo de arrendamento (3.722) 9.889 (5.238) 5.497
Caixa gerado por incorporação 
  de controlada 89 2.993 89 2.990
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
  atividades de investimento (5.656) 12.746 (8.010) (76)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Captações/Pagamento de 
  empréstimos e financiamentos 7.614 4.709 7.614 (7.884)
Partes relacionadas 1.057 2.804 48 (2.821)
Adiantamento para futuro 
  aumento de capital 17.000 9.500 17.000 9.500
Integralização de capital 700 17.109 700 17.109
Caixa líquido aplicado nas atividades 
  de financiamento 26.371 34.122 25.362 15.904
Aumento líquido em caixa e 
  equivalentes de caixa 5.491 5.304 5.218 (1.978)
Caixa e equivalentes de caixa no 
  início do exercício 10.542 5.238 10.894 12.872
Caixa e equivalentes de caixa no 
  fim do exercício 16.033 10.542 16.112 10.894
Caixa e equivalentes de caixa
  em 31 de dezembro 5.491 5.304 5.218 (1.978)
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RKC de Kart disputa penúltima
etapa neste sábado em Interlagos

PÁGINA 8 QUINTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2020

Alberto Otazú (Stock), Thiago Meireles (Light) e Nelson Reple (Challenge) lideram o campeonato

Título da Light do RKC está entre Thiago Meirelles e Alexandre
Porche

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 In-
terlagos (São Paulo/SP). E os lí-
deres do Campeonato RKC Ra-
cing são Alberto Otazú, na cate-
goria Stock, Thiago Meirelles, na
Light, e Nelson Reple, na Chal-
lenge, novidade desta décima
temporada.

Na principal categoria Alber-
to Otazú (AVSP/Bianchi Auto-
móveis/Cardoso Funilaria e Pin-
tura/No Fire Services/Rolley
Ball/Speed Truck/TS Sports) ga-
rantiu a liderança com três vitó-
rias e uma segunda colocação,
somando 124 pontos. Com a re-
gularidade de três segundos e um
oitavo lugares Fábio PL ocupa a
vice-liderança da Stock com 100
pontos. Depois de vencer a últi-
ma prova, que somados com um
quarto, um quinto e um sétimo
postos, Leonardo Ferreira atin-
giu 94 pontos e subiu para ter-
ceiro na tabela de pontuação.

Na categoria de entrada no
campeonato, Thiago Meirelles
lidera com 109 pontos, depois
de duas vitórias, uma terceira e

uma quarta posições, e tem ape-
nas dois pontos de vantagem so-
bre 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 quin-
to e um sétimo postos chega aos
91 pontos. A outra vitória é de
Ricardo Cesar.

Novidade do 10º RKC Ren-
tal Kart, a categoria Challenge
está bem equilibrada. Nelson
Reple lidera sem ter vencido ne-
nhuma etapa, mas graças a sua
regularidade com uma segunda,
uma terceira, uma quarta e uma
sétima colocações soma 96 pon-
tos. Já Fábio PL é o vice-líder
com 91 pontos depois de duas
segundas posições, um quarto e
um sexto lugar. Em terceiro, Al-
berto 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 tran-
quilo na liderança do certame. Os
outros vencedores foram Rogé-
rio Cebola e Henrique Morbi.   

Com o seu regulamento di-

ferenciado, a pole position da
quinta etapa da Challenge foi sor-
teada (Lucky Dog), e o felizardo
é Leonardo Ferreira. Na segun-
da posição largará Nelson Reple,
por liderar o campeonato, segui-
do de Fábio PL, Alberto Otazú,
Fábio Cunha, Marcelo Costa, e
os demais pilotos, conforme
suas posições na tabela de pon-
tuação. Por terem terminado a
etapa anterior entre os seis pri-

meiros, Henrique Morbi, Fábio
Cunha, Alberto Otazú, Fábio PL,
Fábio Gudima e Geison Grane-
lli, respectivamente, terão que
correr com o Lastro do Suces-
so, 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,

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 Mor-
bi e Fábio Gudima, 20; 19) An-
dré Oliveira, 19; 20) Cayto Gro-
tkowsky e Fernando Unterpertin-
ger, 18; 22) Unnion Lee, 16; 23)
Sérgio Compain, 15; 24) Fernan-
do Francheschi, 9 pontos.

Confira a pontuação bruta
da categoria Stock Light:  1)
Thiago Meirelles, 109; 2) Ale-
xandre 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 Antô-
nio Gouvêa, 51; 9) Luiz Henri-
que, 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) Fá-
bio Cunha, 87; 5) Marcelo Cos-
ta, 68; 6) Leonardo Ferreira, 62;
7) Fernando Teles, 59; 8) Gei-
son Granelli, 58; 9) Gustavo Pin-
celli, 55; 10) Guto Oliveira, 53;
11) Arthur Martins, 52; 12) Ale-
xandre Porche, 46; 13) Hélio
Matias, 43; 14) Andrez Velasco,
41; 15) Pedro Baptista, 36; 16)
Maurício Rigolo, 32; 17) Hen-
rique Morbi e Rogério Cebola,
31; 19) Miguel Sacramento, 29;
20) Sérgio Compain, 25; 21)
Cayto Grotkowsky, 23; 22) Fá-
bio Gudima, 21; 23) Cassio
Machado, Fábio Noronha, Re-
nato Piques, 14; 26) Thiago
Meira, 13; 27) Eduardo Barbo-
sa, 12; 28) Fernando Franches-
chi, 11; 29) Everton Leão, 9;
30) Thiago Meirelles, 7; 31)
Gilson Fernandes, Caio Terra,
6; 33) Davi Mendes, 5; 35) Je-
mis Weber, 4; 36) Narciso Vei-
ga, 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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Um duelo mineiro prome-
te agitar a terceira rodada do
turno da Superliga Banco do
Brasil 20/21 masculina de vô-
lei. Nesta quinta-feira (12), o
Minas Tênis Clube (MG) re-
ceberá 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 recen-
temente na decisão do Campe-
onato Mineiro e o grupo do
treinador Marcelo Mendez le-
vou a melhor por 3 sets a 1.

O Minas Tênis Clube ven-
ceu as duas primeiras partidas
pela Superliga Banco do Bra-
sil. O time de Belo Horizonte
superou, respetivamente, Pa-
caembu 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 des-
tacou e marcou 23 pontos no
resultado positivo contra o
time do interior de São Paulo.
Para o atacante, o Minas Tê-
nis 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, trabalhan-
do forte nos treinos e vamos
para fazer um bom jogo. O
Sada Cruzeiro é um time que
tem bom saque, eles são bas-

Superliga Banco do Brasil 20/21

Duelo mineiro encerra 3ª
rodada nesta quinta-feira

Sada Cruzeiro está invicto na competição

tante agressivos no saque, e
tem bom bloqueio, temos que
estar atentos”, afirmou Esco-
bar.

Do outro lado da rede, o
Sada Cruzeiro também está in-
victo na competição. A equi-
pe do treinador Marcelo Men-
dez passou pelo Vedacit Vô-
lei Guarulhos (SP) e o Cara-
muru Vôlei (PR) por 3 sets 0.
O oposto Alan é um dos des-
taques do time do treinador
Marcelo Mendez. Para o ata-
cante, a partida será equilibra-
da e a promessa é de um gran-
de jogo.

“É um clássico e espera-
mos uma partida difícil. Será
o nosso primeiro grande de-
safio na Superliga Banco Do
Brasil. Jogar contra o Minas
nunca é fácil. É uma equipe
forte e bem organizada tatica-
mente. 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 par-
tidas. O Vôlei UM Itapetinin-
ga (MG) medirá forças con-
tra o Vedacit Vôlei Guarulhos
(SP), às 17h, no ginásio Ayr-
ton Senna, em Itapetininga
(SP), e o Pacaembu Ribeirão
(SP) terá pela frente o Cara-
muru Vôlei (PR), às 19h, na
Cava do Bosque, em Ribeirão
Preto (SP).
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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 princi-
pais competições do automobi-
lismo 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 de-
las. Neste final de semana (14 e
15), a temporada 2020 será en-
cerrada 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 bri-
gar pelo título e vai lutar até o
final. Restam 50 pontos em jogo
e a diferença para o líder, o fran-
cês Victor Martins, é de 44.

O brasileiro, que esteve sem-
pre dividindo as atenções com o
rival ao longo da temporada, po-
deria estar mais próximo nesta bri-
ga. Mas alguns problemas nos úl-
timos finais de semana aumenta-
ram 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 le-
vou sorte nas segundas provas. Na
Itália, levou um toque de outro
piloto e abandonou. Na Alema-
nha, 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 no-
vas vitórias. Em 18 corridas rea-
lizadas até aqui, o brasileiro
soma 11 pódios, com cinco vi-
tórias, cinco segundos lugares e
um terceiro, além de três poles.

“Vamos seguir lutando em
Paul Ricard. O vice-campeonato
já está garantido e os aconteci-
mentos ruins dos dois últimos
finais de semana foram provoca-
dos por situações que fugiram do
nosso controle. Perdemos mui-
tos pontos, que nos impediram de
estar mais próximos para dispu-
tar o título”, comentou o brasi-
leiro de 18 anos.

“Mesmo assim, vou com o
objetivo de vencer as duas provas
e fazer o meu melhor, para termi-
nar o campeonato da mesma for-
ma 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 mun-
dial, 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-fei-
ra (12). Na sexta-feira (13), o
classificatório para a corrida 2
será às 12h05 (de Brasília). No
sábado, acontecerá o classifica-
tório 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 corri-
das em Paul Ricard estão progra-
mados para serem exibidos ao
vivo pelo Youtube e Facebook da
Renault Sport (https://
www.youtube.com/user/renaults-
port ou https://
www.facebook.com/RenaultS-
portSeries/).
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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 fi-
nal de semana em Sebring, na
Flórida. Com sete pódios em
oito corridas disputadas, o jo-
vem piloto é atualmente o vice-
líder da categoria Pro-AM e
buscará o título na rodada du-
pla decisiva da temporada.

“Estou com uma grande ex-
pectativa para correr neste final
de semana. Será muito importan-
te 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 pro-
vas que faltam”, diz Lamelas, que
está a oito pontos da dupla Co-
rey 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 ter-
ceiro lugar na etapa passada do
campeonato, Lamelas chega con-
fiante 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, en-
quanto o segundo classificatório
será logo em seguida, às 18h30.
As corridas 1 e 2 serão realiza-
das na sexta-feira, com largada
marcada para 11h05 e 17h40,
respectivamente.
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