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Secretário de Política Econômica
diz que emprego crescerá em 2021

Aneel apresentará em 10 dias
relatório sobre apagão no Amapá
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Decreto prorroga quarentena no
estado de SP até 16 de dezembro

www.jor nalodiasp.com.br

O DIAJornal SP
QUARTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2020

O Governo de São Paulo
informa que o decreto 65.295,
publicado no Diário Oficial na
terça-feira (17), prorroga a
quarentena no estado até 16 de
dezembro, assim como vem
fazendo desde o início da
pandemia do novo
coronavírus.

Conforme consta no texto,
o funcionamento de comérci-
os e serviços continuará seguin-
do o determinado pelo Plano
São Paulo (Decreto 64.994),
com classificação sem altera-
ção até 30 de novembro, man-
tendo as regiões do estado nas
fases amarela ou verde.

As regras do Plano São
Paulo e o mapa de classifica-
ção de todo o estado estão dis-
poníveis em https://
www.saopaulo.sp.gov.br/
planosp/.

O Plano São Paulo norteia
a retomada consciente da eco-
nomia e do cotidiano da popu-
lação, com a premissa da se-
gurança, prevenção, e garantia
da assistência, aliada ao incen-
tivo à manutenção das atitudes
essenciais como higienização
das mãos, ambientes, além da
obrigatoriedade do uso de más-
cara e, sobretudo, do fortale-
cimento da rede hospitalar.

Brasil divulgará lista de
importadores de madeira

ilegal, diz Bolsonaro

Esporte

Largada da categoria Challenge do RKC
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RKC de Kart: Penúltima
etapa define os favoritos

 ao título
A quinta e penúltima etapa

do campeonato do Rotary Kart
Club (RKC) definiu no Kartó-
dromo de Interlagos (São Pau-
lo/SP), no último fim de sema-
na, os favoritos à conquista da
10ª temporada do certame.
Com vitórias de Alberto Otazú
(Stock), Luiz Gouvêa (Light) e
Geison Granelli (Challenge), a
liderança com descarte está
nas mãos de Alberto Otazú
(Stock e Challenge) e Alexan-
dre Porche (Light).

“Este é um dos campeona-
tos mais duros que já disputei
em quatro anos e meio de car-
reira e estou feliz.    Página 6

Stock Car sob pressão
máxima em Goiânia

sonhar com essa possibilidade,
fez por merecer. A Stock Car re-
aliza no próximo final de sema-
na seu penúltimo encontro de
2020, no Autódromo Internaci-
onal de Goiânia Ayrton Senna. A
categoria desembarca em um de
seus mais tradicionais traçados
sob pressão máxima: para “so-
breviver” à 10ª e 11ª etapas, que
serão disputadas no sábado e do-
mingo, ninguém pode se dar ao
luxo de pilotar menos que 100%.
Afinal, em 14 corridas o campe-
onato teve até o momento 11
vencedores. Mais do que isso,
chama a atenção a intensidade da
disputa dentro da pista. Página 6

Thiago Camilo (à frente) é o líder da classificação

É a última chance de garan-
tir que se estará na Super Fi-

nal brigando pelo título. E quem
chegou até aqui em condições de
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Vôlei UM Itapetininga
enfrenta APAN/Eleva/

Blumenau
nesta quarta-feira

Vôlei UM Itapetininga aparece em sexto lugar

Um duelo adiado na primeira
rodada do turno da Superliga Ban-
co do Brasil 20/21 masculina de
vôlei é a atração desta quarta-
feira (18) na competição. O
Vôlei UM Itapetininga (SP) jo-
gará com a Apan/Eleva/Blume-
nau (SC), às 17h, no ginásio

Ayrton Senna, em Itapetinin-
ga (SP). O Canal Vôlei Bra-
sil transmitirá ao vivo. A par-
tida foi adiada porque no fi-
nal de outubro seis atletas da
equipe do treinador Pedro
Uehara, o Peu, testaram posi-
tivo para Covid-19.   Página 6
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Comercial
Compra:   5,35
Venda:       5,35

Turismo
Compra:   5,33
Venda:       5,51

Compra:   6,40
Venda:       6,41

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

21º C

17º C

Quarta: Chuvoso
durante o dia e à
noite.

Previsão do Tempo

Melo e Kubot são
 superados por Krawietz e

Mies no ATP Finals
O jogo entre o mineiro

Marcelo Melo e o polonês
Lukas Kubot diante dos ale-
mães Kevin Krawietz e An-
dreas Mies abriu na terça-
feira (17) a segunda rodada
do Grupo Mike Bryan do
ATP Finals. Krawietz e Mies
marcaram 2 sets a 0, parci-
ais  de 6/2 e 7/6 (7-5), em
1h22min, e Melo e Kubot de-

pendem agora de uma com-
binação de resultados para
chegar à semifinal do torneio,
na O2 Arena, em Londres, na
Inglaterra. Nesta terça à tar-
de jogam ainda o norte-ame-
ricano Rajeev Ram e o bri-
tânico Joe Salisbury diante
do holandês Wesley Koo-
lhof e do croata Nikola Mek-
tic.                           Página 6

Merkel diz
estar muito
preocupada

com
pandemia em

Berlim
A situação do novo corona-

vírus na Alemanha ainda é mui-
to séria, embora o número de
infecções não esteja subindo
tão rápido, disse a
chanceler,Angela Merkel, na
terça-feira (17), depois que lí-
deres federais e estaduais adi-
aram para 25 de novembro uma
decisão sobre novas medidas
de lockdown.

Merkel disse que teria pre-
ferido combinar regras mais
rígidas em uma reunião com os
líderes na segunda-feira,
acrescentando que está muito
preocupada com a dissemina-
ção descontrolada do novo co-
ronavírus em alguns lugares,
incluindo a capital.     Página 3

França
diz que

vacinação
será gratuita

 e poderá
começar em

janeiro
 O ministro da Saúde da

França, Olivier Véran, disse na
terça-feira (17) que se a vaci-
na da Pfizer contra o novo co-
ronavírus for eficaz e segura, a
vacinação no país será gratuita
e deverá começar no início do
próximo ano.

“Se forem validadas, tere-
mos as primeiras vacinas no
início do ano”, explicou Véran,
em entrevista ao canal BFMTV,
acrescentando estar confiante
de que a Pfizer e sua parceira
BioNtech transmitirão às agên-
cias de saúde todos os dados
experimentais “até daqui a três
semanas”, para serem exami-
nados.                           Página 3
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O presidente Jair Bolsonaro
disse  na terça-feira (17) que o
Brasil vai revelar uma lista com
nomes de países que importam
madeira extraída de forma ilegal
da Amazônia brasileira.

Durante o seu discurso na 12ª
Cúpula do Brics, grupo formado
por Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul, o presidente vol-
tou a criticar os “ataques” que o

país sofre em relação às queima-
das e ao desmatamento na região
amazônica. “Creio que depois
dessa manifestação, divulgação
da lista, que interessa a todos no
mundo, essa prática diminuirá e
muito nessa região”, afirmou.

Segundo o presidente, a Po-
lícia Federal desenvolveu um
método para rastrear a origem de
madeiras apreendidas e exporta-

das usando isótopos estáveis,
uma espécie de DNA que mostra
a proveniência geográfica de pro-
dutos.

“Estaremos revelando, nos
próximos dias, nomes dos países
que importam essa madeira ile-
gal da Amazônia, porque, aí sim,
estaremos mostrando que esses
países, alguns deles que muito
nos criticam, em parte, têm res-
ponsabilidade nessa questão do
avanço do desmatamento”, disse
o presidente.

A cúpula do Brics, que ocor-
reu de forma virtual na terça-fei-
ra, marca o fim da presidência pro
tempore da Rússia à frente blo-
co, ao longo do último ano. Em
2021, o grupo de países será pre-
sidido pela Índia.

Bolsonaro saudou o trabalho
da presidência russa ao manter o
grupo ativo em 2020 e aprofun-
dar iniciativas de cooperação em
diversas áreas, mesmo em meio
à pandemia de covid-19. Página 4

Programação das Fábricas
de Cultura celebra mês da

Consciência Negra
Durante o mês de novembro,

as Fábricas de Cultura, equipa-
mentos da Secretaria de Cultura
e Economia Criativa do Gover-
no do Estado de São Paulo e ge-
renciadas pela Poieis, apresen-
tam uma extensa programação
dedicada ao mês da Consciên-
cia Negra. As atividades são gra-
tuitas e on-line e acontecem
pelas plataformas das Fábricas

de Cultura no Facebook, YouTu-
be e Instagram sem necessida-
de de inscrição.

Na atividade Memória e His-
tória: Uma conversa sobre Tula
Pilar, será celebrada a trajetória
de Tula Pilar. A escritora minei-
ra, chegou à São Paulo motivada
por trabalho e em sua trajetória
imprime o “ser Carolina” deste
país.                                Página 2

Turismo deixou de ganhar
R$ 41,6 bilhões desde
o início da pandemia

O setor do turismo brasilei-
ro deixou de faturar R$ 41,6 bi-
lhões desde o início da pandemia
de covid-19, considerando os
meses de março a setembro. O
montante representa uma queda
de 44% no faturamento do setor
em comparação ao mesmo perí-
odo do ano passado. Os dados,
divulgados  na terça-feira (17),

são da Federação do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo do
Estado de São Paulo (Fecomer-
cioSP).

Em setembro, o faturamento
das empresas do setor (R$ 8,6 bi-
lhões) foi 37,6% menor do que o
mesmo mês de 2019 – o que sig-
nifica uma retração de R$ 5,2 bi-
lhões no faturamento.  Página 3
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Durante o mês de novembro,
as Fábricas de Cultura, equipa-
mentos da Secretaria de Cultura
e Economia Criativa do Gover-
no do Estado de São Paulo e ge-
renciadas pela Poieis, apresen-
tam uma extensa programação
dedicada ao mês da Consciência
Negra. As atividades são gratui-
tas e on-line e acontecem pelas
plataformas das Fábricas de Cul-
tura no Facebook, YouTube e
Instagram sem necessidade de
inscrição.

Na atividade Memória e His-
tória: Uma conversa sobre Tula
Pilar, será celebrada a trajetória
de Tula Pilar. A escritora minei-
ra, chegou à São Paulo motivada
por trabalho e em sua trajetória
imprime o “ser Carolina” deste
país. Tula é autora de livros “Pa-
lavras Inacadêmicas”, produzido
de forma independente em
2004, e “Sensualidade de fino
trato”, publicado pelo selo do
Sarau do Binho em 2017. A con-
versa acontecerá no dia 18 de
novembro, quarta-feira, às 15h
no YouTube.

Em História Cantada: Olêlê
– Uma cantiga da África, por
meio de brincadeiras musicais e
histórias cantadas do universo
infantil, será apresentada a can-
ção Olelê. A história encoraja as
crianças a encarar os desafios da
vida e a entender e respeitar os
fluxos da natureza e os que vie-
ram antes de nós. A exibição da
atividade acontecerá no dia 19 de
novembro, quinta-feira às 15h,
pelo YouTube. No mesmo dia,
será apresentado às 19h pelo
Facebook o livro O Nômade por
meio de um vídeo realizado por
Gaspar, autor da obra e integrante
do grupo Z’África Brasil.

Casa verde, território negro
tem como objetivo apresentar o
livro “Casa Verde, uma pequena
África paulistana” de Tadeu Ka-
çula, que narra as manifestações
culturais do bairro da Casa Ver-
de e a forte influência das mani-

festações de matriz africana para
a construção deste território,
evidenciando a importância de
reafirmar territórios negros na
cidade de São Paulo. A ativida-
de estará disponível no YouTu-
be no dia 20 de novembro, sex-
ta-feira, às 11h. Às 15h, o Quiz
da Memória apresentará céle-
bres personalidades negras bra-
sileiras em um jogo para exer-
citar a memória sobre o prota-
gonismo negro.

Na Oficina Comicidade Ne-
gra, a Cia Trupe Liuds introdu-
zirá os participantes no univer-
so da palhaçaria. Serão apre-
sentados aspectos da dramatur-
gia, musicalidade, história e
construção corporal do palha-
ço, sob um olhar de quebra de
estereótipos da população ne-
gra, estimulando a crítica pelo
riso (comicidade). Pelo YouTu-
be, a atividade será disponibi-
lizada às 15h do dia 20 de no-
vembro, sexta-feira.

O desfile virtual Africanida-
de: África através dos panos,
abordará o pertencimento do
corpo negro no cenário da moda,
por meio da ancestralidade, iden-
tidade, memórias coletivas, cul-
tura, com o intuito de fazer da
moda a mola propulsora como
ferramenta do processo Corpo
Manifesto. No desfile, serão
apresentadas as marcas indepen-
dentes Makida e Femi. O desfi-
le será exibido no Facebook no
dia 20 de novembro, sexta-fei-
ra, às 17h.

Em seguida, às 18h pelo You-
Tube, o grupo musical paulista-
no Senzala Hi-tech fará um po-
cket show em um repertório que
une o o hip-hop à influências
musicais do funk/soul, samba,
reggae, dub e sons da África às
Américas. A identidade visual do
grupo é inspirada em referênci-
as do Afrofuturismo, movimen-
to estético-artístico que valori-
za a ancestralidade africana na
formação das culturas afro dias-

póricas e suas conexões com o
futuro através da arte.

Os artistas que constroem o
CITA – Canto de Integração de
Todas as Artes, se unem em uma
vídeo performance para refletir
sobre a consciência negra a par-
tir do olhar para a ancestralida-
de e o fazer artístico do territó-
rio. Esse trabalho busca obser-
var sobre como as raízes profun-
das que temos, literais ou não,
seguem fortificando nossas tra-
jetórias. O trabalho será apre-
sentado no Facebook dia 21 de
novembro, sábado, às 19h.

O Cine Raiz Forte exibirá
três episódios da websérie Raiz
Forte acompanhados da fala da
diretora Charlene Bicalho. O
projeto propõe sensibilizar o
público a respeito da temática
étnico-racial, contribuindo com
o combate ao racismo cotidia-
no, e promover reflexões sobre
o respeito às diferenças, visan-
do a construção de processos de
educação antirracista. Os episó-
dios serão transmitidos pelo
IGTV, no Instagram das Fábricas
de Cultura, às segundas-feiras,
23 e 30 de novembro e 7 de de-
zembro, às 18h.

Em Representatividade Ne-
gra na Palhaçaria, o objetivo é
apresentar palhaças e palhaços
negros e suas representativida-
des. Com a proposta de compar-
tilhar informações sobre proje-
tos e pesquisas negras dentro da
comicidade brasileira, o encon-
tro virtual trará conhecimentos
importantes para a pesquisa ar-
tística dentro da Palhaçaria. O
encontro acontecerá na segunda-
feira, dia 23 de novembro, às 11h
pelo YouTube.

No vídeo É preciso falar de
Lélia Gonzalez, será exibida
a trajetória e biografia da
militante, dilósofa, historia-
dora, antropóloga, política e
intelectual Lélia Gonzalez
que contribuiu fortemente
para a história afro-amerín-

dia. O vídeo será exposto no
dia 23 de novembro, segunda-
feira, às 15h pelo YouTube.

A oficina de Máscaras Afri-
canas tem como objetivo traba-
lhar o senso criativo utilizan-
do como referência a cultura
Africana, com variados mode-
los para enfeitar o ambiente
com essa arte milenar. A ativi-
dade será exibida pelo YouTu-
be no dia 27 de novembro, sex-
ta-feira, às 15h.

O projeto Filosofia do Sam-
ba visa apresentar, por meio de
produções audiovisuais, análises
de sambas históricos feitos por
compositores pretos e como
estes, muitas vezes sem uma for-
mação acadêmica tradicional,
criaram obras que analisaram a
sociedade de maneira tão críti-
ca quanto os maiores pensado-
res acadêmicos de todas as épo-
cas. O projeto será apresentado
no YouTube, no dia 27 de novem-
bro, sexta-feira, às 18h.

O Festival de RAP terá a pre-
sença de Winnit que propõe um
espaço para o diálogo sobre ra-
cismo, amor, superação, e as-
censão do povo preto, muito
improviso e música. O festival
também receberá T Mac, que
traduz em música, a experiência
de equilibrar os desafios do co-
tidiano, como pagar as contas,
ter condições para o lazer com
esposa e família, estudar para
gerenciar a carreira, cursar es-
panhol, estudar canto, e ainda
separar uma grana para investir
nos custos de música indepen-
dente. O show será exibido pelo
YouTube, no dia 28 de novem-
bro, sábado, às 20h.

A dançarina Jeniffer de Pau-
la apresentará o espetáculo
Dançando com o Sagrado, ins-
pirado nos ritmos africanos
dos Òrìc à. A atividade será
gravada presencialmente e
exibida on-line pelo YouTube
no dia 30 de novembro, se-
gunda-feira, às 19h.

São Paulo registra 40,7 mil óbitos e
1,17 milhão casos de coronavírus

O Estado de São Paulo regis-
tra nesta terça-feira (17) 40.749
óbitos e 1.178.075 casos con-
firmados do novo coronavírus.
Entre o total de casos diagnos-
ticados de COVID-19,
1.073.039 pessoas estão recu-
peradas, sendo que 127.990 fo-
ram internadas e tiveram alta
hospitalar.

As taxas de ocupação dos lei-
tos de UTI são de 48,2% na
Grande São Paulo e 42,7% no
Estado. O número de pacientes
internados é de 8.451, sendo
4.926 em enfermaria e 3.525 em
unidades de terapia intensiva,
conforme dados das 12h desta
terça-feira.

Na terça-feira, os 645 muni-
cípios têm pelo menos uma pes-

soa infectada, sendo 594 com
um ou mais óbitos. A relação de
casos e óbitos confirmados por
cidade pode ser consultada em:
www.saopaulo.sp.gov.br/corona-
virus.

Perfil da mortalidade
Entre as vítimas fatais estão

23.443 (57,5%) homens e
17.306 (42,5%) mulheres. Os
óbitos permanecem concentra-
dos em pacientes com 60 anos
ou mais, totalizando 76,6% das
mortes.

Observando faixas etárias,
nota-se que a mortalidade é mai-
or entre 70 e 79 anos (10.512),
seguida pelas faixas de 60 a 69
anos (9.606) e 80 e 89 anos
(8.352). Entre as demais faixas

estão os: menores de 10 anos
(54), 10 a 19 anos (72), 20 a 29
anos (338), 30 a 39 anos
(1.154), 40 a 49 anos (2.652),
50 a 59 anos (5.282) e maiores
de 90 anos (2.727).

Os principais fatores de ris-
co associados à mortalidade
são cardiopatia (59,8% dos
óbitos) ,  diabetes mell i tus
(43,2%), doenças neurológi-
cas (10,9%), renal (9,5%),
pneumopatia (8,3%). Outros
fatores identificados são obe-
sidade (8,1%), imunodepres-
são (5,5%), asma (3%), doen-
ças hepáticas (2,1%) e hemato-
lógica (1,7%), Síndrome de
Down (0,5%), puerpério (0,1%)
e gestação (0,1%). Esses fatores
de risco foram identificados em

32.747 pessoas que faleceram
por COVID-19 (80,3%).

Perfil dos casos
Entre as pessoas que já tive-

ram confirmação para o novo
coronavírus estão 548.701 ho-
mens e 623.177 mulheres. Não
consta informação de sexo para
6.197 casos.

A faixa etária que mais con-
centra casos é a de 30 a 39 anos
(277.530). As demais são: me-
nores de 10 anos (29.965), 10 a
19 (57.512), 20 a 29 (200.580),
40 a 49 (241.896), 50 a 59
(176.107), 60 a 69 (106.998),
70 a 79 (54.197), 80 a 89
(25.395) e maiores de 90
(7.215). Não consta faixa etária
para outros 680 casos.

Poupatempo de Itaquera comemora 20 anos
com mais de 62 milhões de atendimentos

O Poupatempo de Itaquera
comemora, nesta quarta-feira
(18), 20 anos de atendimento
à população. Desde que foi
inaugurado, o posto já prestou
mais de 62 milhões de servi-
ços públicos, com cerca de 500
mil só neste ano.

A unidade teve o fechamen-
to temporário devido à pande-
mia do novo coronavírus e,
após três meses da reabertura,
em 19 de agosto, já contabili-
za mais de 100 mil atendimen-
tos presenciais. Além disso, o
Poupatempo de Itaquera reali-
za, diariamente, uma média de
1.800 serviços. Entre os mais
procurados, estão RG, CNH e
CRV, respectivamente.

O programa tem 23 anos de
existência e conta com mais de
606 milhões de serviços públi-
cos prestados. Somente neste
ano, foram registrados 7,3 mi-
lhões até agora e, desde a re-
tomada das atividades presen-
ciais, foram realizados 4 mi-
lhões de atendimentos, sendo
3 milhões online e 1 milhão
presencial.

“Estamos festejando 20

anos de muita história do Pou-
patempo de Itaquera, que foi
um dos primeiros a serem
inaugurados e é a maior unida-
de do programa”, afirma o Di-
retor da Prodesp, Murilo Ma-
cedo. “Essa comemoração se
deve à excelência em atendi-
mento, ao padrão de qualidade
dos nossos serviços e à proxi-
midade real e humana entre
funcionários e cidadãos. Não é
à toa que o posto de Itaquera é
considerado um pavilhão da
cidadania”.

O Poupatempo de Itaquera
fica na Avenida do Contorno,
60 – Itaquera, e o horário de
atendimento é de segunda a
sexta-feira, 7h às 19h, e sába-
do, das 7h às 13h.

Serviços Digitais do Pou-
patempo

O Poupatempo ampliou a
oferta de serviços digitais em
todo o Estado de São Paulo.
Entre as novidades estão mu-
dança ou adição de categoria na
CNH, primeira habilitação e li-
beração de veículos.

Já são mais de 90 opções

disponíveis no portal
(www.poupatempo.sp.gov.br),
nos totens de autoatendimen-
to e também no aplicativo Pou-
patempo Digital, como primei-
ra habilitação, segunda via e re-
novação da CNH, adição ou
mudança de categoria, libera-
ção de veículo, licenciamento,
transferência, IPVA, Atestado
de Antecedentes Criminais,
Seguro Desemprego, Carteira
de Trabalho, Nota Fiscal Pau-
lista, entre outros.

 Com navegação intuitiva e
poucos cliques, é possível so-
licitar os serviços através dos
canais digitais com praticidade
e comodidade, sem a necessida-
de de sair de casa. O objetivo é
desburocratizar cada vez mais os
processos, que podem ser resol-
vidos completamente online.

Protocolos de segurança
Desde a reabertura, a uni-

dade adota medidas preventivas
e protocolos sanitários, se-
guindo as diretrizes do Plano
São Paulo, para minimizar os
riscos de transmissão e garan-
tir a segurança da população e

dos colaboradores.
Além da obrigatoriedade do

uso de máscaras, medição de
temperatura, higienização das
mãos com álcool em gel e dos
calçados com tapete sanitizan-
te, o Poupatempo reduziu a ca-
pacidade de atendimento, pri-
orizando serviços que necessi-
tam da presença do cidadão
para ser concluído, como a so-
licitação do primeiro RG e re-
novação da carteira de identi-
dade, além da transferência in-
terestadual e mudança de ca-
racterística de veículos, por
exemplo.

Os demais, como solicita-
ção da Carteira de Trabalho, Se-
guro Desemprego, Licencia-
mento e Transferência de veí-
culo devem ser feitos de for-
ma remota, pela internet, tam-
bém pelas plataformas digitais
do programa.

Para marcar dia e horário para
ser atendido, além de consultar in-
formações, endereços e horários
de funcionamento dos postos,
acesse www.poupatempo.sp.gov.br
ou baixe o aplicativo Poupatempo
Digital.

M Í D I A S
A coluna de política do jornalista  Cesar Neto   é publicada

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

+
CÂMARA (SP)
Com as primeiras pesquisas dando no 2º turno vantagem em

torno de 20 pontos percentuais pro prefeito Bruno Covas (PSDB)
contra o candidato Boulos (PSOL), não só vereadores reeleitos,
mas até os não reeleitos terão papel importante nos resultados
de 29 novembro 2020

+
PREFEITURA
Pelo REPUBLICANOS (ex-PRB), não será o deputado fede-

ral Russomanno que comandará o apoio ao prefeito Bruno Covas
(PSDB) neste 2º turno. É o deputado federal - bispo licenciado
de Edir Macedo na igreja Universal - Marcos Pereira. Pelo PSD,
não será o ex-vereador Matarazzo ...

+
DE
... que comandará o apoio ao prefeito Bruno Covas (PSDB)

no 2º turno, mas sim o ex-prefeito paulistano Gilberto Kassab
(refundador e dono do PSD). Já o PT - do Lulismo que ‘cristiani-
zou’ o Tattismo - seguirá apoiando o Boulos (PSOL) também no
2º turno. Os demais apoios  ...

+
SÃO  PAULO
... não são tão relevantes, porque PC do B e PDT - agora com

Ciro ‘reescrevendo’ a história do Brizolismo - não elegeram se-
quer um vereador pra Câmara paulistana. Perguntinha pro ex-go-
vernador paulista França, dono estadual do PSB : vai se vestir de
elemento químico (neutro) ?

+
ASSEMBLEIA (SP)
O ex-deputado estadual Adilson Barroso poderá dar o apoio

ao prefeito Bruno Covas (PSDB), uma vez que é o dono do PA-
TRIOTA (ex-PEN). Caso o deputado Arthur do Val (Mamãe Fa-
lei), agora ainda mais fenômeno, resolva seguir o chefe, vai agre-
gar mais votos o partido NOVO

+
CONGRESSO (BR)
Resultado das eleições municipais brasileiras levantou a bola

de alguns partidos do ‘centrão’, que estão com quem é governo
desde Sarney. O DEM (ex-PFL) de ACM Neto e dos Maia, o PP
que foi do Maluf e o PSD (refundado pelo Kassab que é seu dono).
São profissionais

+
PRESIDÊNCIA
Falando grosso em relação à chamada Governança Social

Ambiental, Jair Bolsonaro participou da reunião dos BRICS (Bra-
sil, Rússia, Índia, China e África do Sul), entregando que nos pa-
íses que o acusam de não respeitar o meio ambiente tem quem
comprar madeira ilegal do Brasil

+
JUSTIÇAS (BR)
Tá sobrando até pra Rosa Weber (Supremo) as insinuações

feitas pelo Roberto Barroso, na presidência do Tribunal Superior
Eleitoral (caso envolvendo falhas no supercomputador que pas-
sou a centralizar os votos dos 27 Tribunais Regionais Eleitorais).
O Oráculo não deu a visão ?

+
H I S T Ó R I A S
O ex-Presidente Lula (ainda dono do PT) é citado no livro do

ex-Presidente (2009 - 2016) norte-americano (Democrata) Oba-
ma de “chefão mafioso envolvido com propinas de bilhões”. E
pensar que foi chamado de “o cara” pelo mesmo Obama. Os seus
advogados vão processar ?



Lembre sempre de lavar as mãos

Turismo deixou de ganhar R$ 41,6 bi
desde o início da pandemia
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Merkel diz estar muito
preocupada com pandemia

em Berlim
A situação do novo coronavírus na Alemanha ainda é muito

séria, embora o número de infecções não esteja subindo tão rá-
pido, disse a chanceler,Angela Merkel, na terça-feira (17), de-
pois que líderes federais e estaduais adiaram para 25 de novem-
bro uma decisão sobre novas medidas de lockdown.

Merkel disse que teria preferido combinar regras mais rí-
gidas em uma reunião com os líderes na segunda-feira, acres-
centando que está muito preocupada com a disseminação des-
controlada do novo coronavírus em alguns lugares, incluindo
a capital.

“Os números de infecções não estão mais crescendo expo-
nencialmente, mas ainda estão altos demais. Então temos que
diminuir os contatos, diminuir os contatos, diminuir os conta-
tos”, disse Merkel em um evento empresarial organizado pelo
diário Sueddeutsche Zeitung.

O número de casos confirmados de covid-19 subiu 14.419
em um dia, mostraram  na terça-feira, dados do Instituto de Do-
enças Infecciosas Robert Koch (RKI), e a quantidade de mortes
aumentou em 267. O aumento do número de casos foi menor do
que os 15.332 relatados na semana passada, mas os óbitos dispa-
raram em relação aos 154 de então.

Merkel observou que cerca de 30% a 40% da população ale-
mã está vulnerável, incluindo os idosos e aqueles com proble-
mas de saúde preexistentes. (Agencia Brasil)

França diz que vacinação
será gratuita e poderá
começar em janeiro

 O ministro da Saúde da França, Olivier Véran, disse na terça-
feira (17) que se a vacina da Pfizer contra o novo coronavírus for
eficaz e segura, a vacinação no país será gratuita e deverá come-
çar no início do próximo ano.

“Se forem validadas, teremos as primeiras vacinas no início
do ano”, explicou Véran, em entrevista ao canal BFMTV, acres-
centando estar confiante de que a Pfizer e sua parceira BioNtech
transmitirão às agências de saúde todos os dados experimentais
“até daqui a três semanas”, para serem examinados.

O ministro também lembrou que a Comissão Europeia já fez
uma pré-encomenda, que implica o equivalente a cerca de 30
milhões de doses para a França, e que a administração das vaci-
nas será gratuita, assim como os testes de detecção de covid-19.

Olivier Véran recusou-se a avançar com datas para a reaber-
tura do comércio e a comentar informações divulgadas por al-
guns meios de comunicação, que indicam que o governo analisa
a hipótese de manter os bares e restaurantes fechados até mea-
dos de janeiro.

“Queremos reabrir as lojas em boas condições para não ter-
mos de as fechar novamente”, disse, recusando repetidamente
apontar datas concretas.

O ministro da Agricultura, Julien Denormandie, avançou, en-
tretanto, em entrevista à Rádio RMC, que vai ser autorizada, a
partir da próxima sexta-feira (20), a venda de árvores de Natal,
mas apenas em espaços abertos.

A França está em regime de confinamento domiciliar desde
30 de outubro, devendo a condição durar até, pelo menos, 1º de
dezembro, mas o governo já avisou que algumas restrições serão
mantidas além dessa data, continuando a ser obrigatório utilizar
documentos de autorização para fazer viagens e mantendo-se o
fechamento de bares e restaurantes.

A França contabiliza cerca de 45 mil mortos devido à covid-
19 desde o início da pandemia e, apesar de os indicadores de
disseminação do vírus estarem melhorando no país, o primeiro-
ministro sinalizou, na segunda-feira, a vários líderes religiosos
que as celebrações só devem voltar a ser autorizadas a partir de
1º de dezembro.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.319.561
mortos, resultantes de mais de 54,4 milhões de casos de infec-
ção em todo o mundo, segundo balanço da agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado
no fim de dezembro de 2019 em Wuhan, cidade do centro da
China. (Agencia Brasil)

O setor do turismo brasilei-
ro deixou de faturar R$ 41,6
bilhões desde o início da pan-
demia de covid-19, conside-
rando os meses de março a
setembro. O montante repre-
senta uma queda de 44% no
faturamento do setor em com-
paração ao mesmo período
do ano passado. Os dados, di-
vulgados  na terça-feira (17),
são da Federação do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turis-
mo do Estado de São Paulo (Fe-
comercioSP).

Em setembro, o faturamen-
to das empresas do setor (R$ 8,6
bilhões) foi 37,6% menor do

que o mesmo mês de 2019 – o
que significa uma retração de R$
5,2 bilhões no faturamento. Esse
é o pior resultado do turismo
para setembro desde o início da
série histórica, em 2011.

“Ao contrário de setores
como o comércio e os serviços,
em recuperação desde o início
do segundo semestre do ano, o
turismo não apresenta sinais de
retomada. Até por isso a neces-
sidade de uma expansão da ofer-
ta de crédito para as empresas do
setor, principalmente por meio
de ajuda de programas do gover-
no”, destaca a FecomercioSP
em nota.

Segundo a entidade, a retra-
ção do turismo em setembro
foi liderada pelo setor de
transporte aéreo, que faturou
64,6% a menos do que no mes-
mo mês de 2019. O resultado,
no entanto, é menos pior que
os registrados em agosto (-
68,8%) e julho (-78,1%).

A FecomercioSP destaca
que também caíram expressiva-
mente, em setembro, os fatura-
mentos dos agentes de hospeda-
gem e alimentação (-37,3%) e
de atividades culturais, esporti-
vas e recreativas (-24,4%).

“É importante que os empre-
sários mantenham os canais di-

gitais ativos desde já, não ape-
nas para ofertar pacotes e desti-
nos, mas também para que os
clientes tenham uma comunica-
ção clara dos novos protocolos
de segurança do turismo”, reco-
menda a FecomercioSP.

A entidade também ressalta
que muitos turistas procuram por
locais com flexibilidade de can-
celamento ou remarcação, e
possibilidades de reembolsos.
“Adaptar as reservas e os fluxos
a esta especificidade do merca-
do representa uma vantagem sig-
nificativa para agora e para o ce-
nário pós-pandemia”, recomen-
da. (Agencia Brasil)

Secretário de Política Econômica
diz que emprego crescerá em 2021

O secretário de Política
Econômica do Ministério da
Economia, Adolfo Sachsida,
afirmou na terça-feira (17) que
o emprego vai crescer em 2021,
puxado pelo setor de serviços.
Sachsida destacou que ainda
existem  R$ 110 bilhões de re-
cursos a serem injetados na eco-
nomia por meio do restante de
pagamentos do auxílio emergen-
cial e do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS).

“O emprego vai crescer em
2021. Os dados são muito cla-
ros: o grosso do desemprego
está vindo do setor informal. À
medida que o setor de serviços
retoma, rapidamente volta a con-
tratar, à medida que o distancia-
mento social diminui, rapida-
mente tem a contração de infor-
mais”, disse Sachsida, em entre-
vista coletiva virtual para apre-
sentar o boletim MacroFiscal da
secretaria.

Sachsida disse ainda que o

governo tem trabalhado para re-
duzir os custos da contratação
formal. De acordo com o secre-
tário, para cada R$ 1 mil pago
em salários, o empregador tem
custos de R$ 1,8 mil. “Quer di-
zer que o trabalhador recebe pou-
co, e empresário paga muito.
Enquanto sociedade, vamos ter
que endereçar essa questão. Há
várias frentes para diminuir a bu-
rocracia, o custo de contração
no Brasil.”

Ele ressaltou que é preciso
fazer escolhas, como dar aos tra-
balhadores o direito de escolher
se querem trabalhar no domin-
go à noite, por exemplo. “Vamos
ter que devolver ao trabalhador
o seu inalienável direito de es-
colher para quem e quando tra-
balhar. Se ele quer trabalhar, dei-
xa ele em paz”, argumentou.

Recursos na economia
Segundo Sachsida, ainda res-

tam R$ 45 bilhões de auxílio

emergencial a serem pagos, que,
somados com recursos ainda
não sacados do FGTS, vão gerar
R$ 110 bilhões na economia do
país nos próximos meses.

Sachsida disse que o gover-
no precisou gastar mais para en-
frentar a pandemia de covid-19,
mas ressaltou que a agenda de
“consolidação fiscal” não foi
abandonada. Ele enfatizou que o
governo manterá o teto de gas-
tos, fará privatizações e manterá
o “enxugamento” dos bancos pú-
blicos. Ele explicou que as pri-
vatizações têm um processo len-
to porque, em uma democracia,
é preciso “construir consensos”.

Segunda onda
O secretário afirmou ainda

que a possibilidade de uma se-
gunda onda de contaminações
pelo novo coronavírus é “baixís-
sima” no Brasil. “Nossos estu-
dos aqui na SPE [Secretaria de
Política Econômica] indicam

que a probabilidade de uma se-
gunda onda é muito baixa. Vári-
os estados já atingiram, ou es-
tão próximos de atingir, imuni-
dade de rebanho. Honestamen-
te, acho baixa a probabilidade de
segunda onda”, disse. Sachsida
citou estudos recentes segundo
os quais a “imunidade de reba-
nho” é alcançada quando 20% da
população foi contaminada.

Questionado se o governo
tem um plano para o caso de no-
vas medidas de isolamento so-
cial, o secretário disse que pre-
fere “não dar respostas concre-
tas a perguntas hipotéticas”, mas
destacou que é responsabilida-
de da secretaria ter sempre um
plano de contingência.

“Algo concreto é a forma da
retomada econômica. Desde
outubro, o setor de serviço
está cada vez mais forte e vai
garantir a tração necessária
para a economia”, afirmou.
(Agencia Brasil)

Previsões para a economia podem
melhorar, diz presidente do BC

O presidente do Banco Cen-
tral (BC), Roberto Campos
Neto, afirmou na terça-feira (17)
que as previsões para a econo-
mia brasileira em 2020 e em
2021 poderão ser revistas para
melhor, se for confirmado cres-
cimento no terceiro trimestre
deste ano.

Campos Neto lembrou que o
Índice de Atividade Econômica
do Banco Central (IBC-Br) cres-
ceu 9,47% no terceiro trimes-
tre deste ano, na comparação
com o segundo trimestre.

Para o presidente do BC, há
melhora nas projeções para o
Produto Interno Bruto (PIB,
soma de todos os bens e servi-
ços produzidos no país) para este
ano. E essa melhora pode influ-
enciar também o resultado para
2021. “O terceiro trimestre vai
ser muito importante para deter-
minar a velocidade dessa revisão
[nas projeções]”, disse Campos

Neto, na abertura do 10º Con-
gresso Internacional de Gestão
de Riscos, organização pela Fe-
deração Brasileira de Bancos
(Febraban).

Pandemia
Sobre a pandemia de covid-

19, Campos Neto destacou que
houve “grande explosão” no nú-
mero de casos diários, principal-
mente na Europa. Ele citou os
recordes de casos recentemente
nos Estados Unidos – “talvez um
reflexo do processo eleitoral”.

“Quando a gente olha na par-
te de óbitos, há uma evolução
bem melhor, apesar de um au-
mento na Europa nas últimas
duas semanas. Os leitos hospi-
talares começaram a ficar mais
cheios, e alguns países come-
çaram a anunciar novas medi-
das de distanciamento social.
Mas a gente consegue acompa-
nhar que, cada vez mais, as me-

didas de distanciamento social
têm sido menos efetivas em ter-
mos de restringir a mobilidade”,
afirmou.

Segundo Campos Neto, é
preciso estudar o “custo benefí-
cio” dessas novas medidas para
estimular o distanciamento so-
cial, que, em sua opinião, têm
sido pouco efetivas. “Tem um
ponto cultural, principalmente
entre os jovens que, por uma ra-
zão ou outra, estão cansados e
não estão seguindo à risca [as
recomendações]. Acho que vale-
ria um estudo de custo benefí-
cio”, enfatizou.

Inflação
O presidente do Banco Cen-

tral voltou a afirmar que a infla-
ção observada recentemente no
Brasil é estimulada pelos preços
de alimentos e de commodities,
produtos primários com cotação
internacional. Ele citou ainda o

efeito da concessão do auxílio
emergencial e a substituição de
gastos com serviços por alimen-
tação em domicílio.

Transferência de recursos
De acordo com o presidente

do BC, as transferências de re-
cursos para famílias no Brasil
foram maiores do que para em-
presas, na comparação com ou-
tros países. Somente no Brasil
e na África do Sul, houve mais
transferências para as famílias
do que para empresas, ressaltou
Campos Neto, ao lembrar que
aqui o auxílio  foi desenhado
para atender as famílias de “mais
baixa renda”.

Campos Neto  acrescentou
que o nível de endividamento do
Brasil é superior ao de outros
países emergentes. “Claramen-
te é uma situação de dívida que
precisa ser endereçada”, alertou.
(Agencia Brasil)

O Ministério da Economia
espera por uma queda menor na
economia este ano. A previsão de
recuo do Produto Interno Bruto
(PIB), soma de todos os bens e
serviços produzidos no país, pas-
sou de 4,7% em setembro para
os atuais 4,5%, segundo o bole-
tim MacroFiscal, divulgado  na
terça-feira (17) pela Secretaria
de Política Econômica, em Bra-
sília. Para 2021, a previsão foi
mantida em 3,2%.

“Conforme destacado no úl-
timo boletim, a forte recupera-
ção da indústria e varejo foram
confirmadas. As pesquisas men-
sais do IBGE para estes setores
mostraram que o crescimento
no terceiro trimestre de 2020
superou a taxa de 20%, apontan-
do que a indústria e o varejo
ampliado recuperaram os níveis
do começo do ano. O setor de
serviços também apresentou
bom desempenho após a forte
retração no segundo trimestre de
2020, no entanto, vale destacar
que a produção dos serviços está
bem aquém ao nível de feverei-

Ministério melhora
previsão de queda

 da economia
ro deste ano”, disse o governo.

A projeção de taxa de infla-
ção - medida por meio da varia-
ção do Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA) -
para 2020 é de 3,13%. Em setem-
bro, a previsão estava em 1,83%.
“Novamente, o principal  respon-
sável pela elevação da projeção é
o preço dos alimentos. A evolu-
ção do IPCA ,a inflação oficial do
país, ao longo do ano mostra que
a taxa acumulada em 12 meses do
grupo Alimentação no Domicílio,
após atingir um valor mínimo de
5,06% em março, acelerou até
alcançar 18,41% em outubro
(último dado disponível).

Contudo, o comportamento
das demais categorias  de pro-
dutos continua contribuindo de
forma a manter a variação do ín-
dice geral dentro do intervalo de
tolerância [da meta de inflação
para este ano]”, disse.

Atualmente, a meta de infla-
ção é de 4% ao ano, com inter-
valo de tolerância de 1,5 ponto
percentual para mais ou para
menos. (Agencia Brasil)

União: PPSA estima 1 bilhão de barris
de petróleo do pré-sal até 2030

O Brasil deve ter direito, ao
longo dos próximos dez anos,
a um total acumulado de 1 bi-
lhão de barris de petróleo de-
correntes da fatia da União
em contratos de partilha da
produção assinados para áre-
as no pré-sal.

A estimativa foi apresen-
tada na terça-feira (17) pelo
diretor-presidente da estatal
Pré-Sal Petróleo SA (PPSA),
Eduardo Gerk, que apontou
ainda que o Tesouro poderia
levantar aproximadamente
75,3 bilhões de dólares só
com a comercialização dessa
produção.

Os números sobre as pers-
pectivas futuras da PPSA vêm
enquanto o ministro da Econo-

mia, Paulo Guedes, tem dito
que o governo vai buscar a
privatização da empresa. No
início do mês, Guedes afir-
mou que a estatal será inclu-
ída em um grupo de compa-
nhias a serem desestatizadas
até o final de 2021.

A PPSA tem a atribuição de
promover a venda dos barris
atribuídos à União nos contra-
tos de partilha, sendo que hoje
a estatal possui 17 contratos
sob sua gestão. Mas os cofres
públicos devem se beneficiar
ainda mais com esses barris,
uma vez que eles poderão ge-
rar 204,4 bilhões de dólares
entre 2021 e 2030 se conside-
rada também a arrecadação
com royalties e tributos.

As projeções, que constam
de estudo divulgado pela PPSA
durante evento online da agên-
cia EPBR nesta terça-feira,
consideram possível arrecada-
ção de 72,4 bilhões de dólares
com royalties e 56,7 bilhões de
dólares em tributos, fora a re-
ceita de venda dos barris.

“O estudo demonstra que
a produção média diária dos
17 contratos será crescente,
com ascensão significativa a
partir de 2025. Em 2030, de-
verá atingir 3,6 milhões de
barris por dia”, afirmou a
PPSA em nota.

A produção associada aos
contratos de partilha, assina-
dos por vencedores de leilões
de áreas no polígono do pré-

sal, deve representar cerca de
dois terços da produção total
no Brasil em 2030, projetou a
PPSA, com base em dados da
Empresa de Pesquisa Energé-
tica (EPE) que veem a oferta
total do Brasil em 2030 em
5,26 milhões de barris por dia.

O desenvolvimento da pro-
dução nas áreas contratadas
demandará investimentos de
122,7 bilhões de dólares entre
2021 e 2030, acrescentou a
PPSA, que estimou pico dos
aportes em 2028.

O estudo da estatal projeta
que nesse período será neces-
sária a contratação de 24 navi-
os-plataforma (FPSOs), com
perfuração de 387 poços.
(Agencia Brasil)



Brasil divulgará lista de importadores
de madeira ilegal, diz Bolsonaro
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O presidente Jair Bolsonaro
disse  na terça-feira (17) que o
Brasil vai revelar uma lista com
nomes de países que importam
madeira extraída de forma ilegal
da Amazônia brasileira.

Durante o seu discurso na
12ª Cúpula do Brics, grupo for-
mado por Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul, o presi-
dente voltou a criticar os “ata-
ques” que o país sofre em rela-
ção às queimadas e ao desmata-
mento na região amazônica.
“Creio que depois dessa mani-
festação, divulgação da lista, que
interessa a todos no mundo, essa
prática diminuirá e muito nessa
região”, afirmou.

Segundo o presidente, a Po-
lícia Federal desenvolveu um
método para rastrear a origem
de madeiras apreendidas e ex-
portadas usando isótopos está-
veis, uma espécie de DNA que
mostra a proveniência geográfi-
ca de produtos.

“Estaremos revelando, nos
próximos dias, nomes dos paí-
ses que importam essa madeira
ilegal da Amazônia, porque, aí
sim, estaremos mostrando que
esses países, alguns deles que
muito nos criticam, em parte,
têm responsabilidade nessa
questão do avanço do desmata-

mento”, disse o presidente.
A cúpula do Brics, que ocor-

reu de forma virtual na terça-fei-
ra, marca o fim da presidência
pro tempore da Rússia à frente
bloco, ao longo do último ano.
Em 2021, o grupo de países será
presidido pela Índia.

Bolsonaro saudou o trabalho
da presidência russa ao manter
o grupo ativo em 2020 e apro-
fundar iniciativas de cooperação
em diversas áreas, mesmo em
meio à pandemia de covid-19.
Para o presidente, os países do
Brics estão em “perfeita sinto-
nia” no combate ao terrorismo
e na busca de uma vacina segura
e eficaz contra o novo corona-
vírus e comprometidos com
ações para minimizar as emis-
sões de carbono, que levam ao
aquecimento global e às mudan-
ça climáticas.

Ele lembrou que a primeira
reunião do Brics foi realizada
em 2009, em meio a “uma das
mais graves crises financeiras de
história”, e que, naquele contex-
to, “a força das economias emer-
gentes mostrou-se fundamental
para a recuperação da economia
internacional”.

“Em 2020, o mundo volta a
enfrentar uma crise de contor-
nos desafiadores. Mais uma vez,

os países do Brics podem de-
sempenhar papel central nos es-
forços da superação da covid-19
e da retomada da economia”,
observou.

Para Bolsonaro, o caminho
para o crescimento econômico
depende da cooperação focada em
“benefícios mútuos e respeito às
soberanias nacionais”, com a am-
pliação de medidas de promoção
comercial e incentivo a uma mai-
or interação entre os setores pri-
vados dos países do bloco.

“Nesse aspecto, o Brics se
destaca pela variedade de seto-
res e atividade abrangidos pelas
iniciativas do grupo. Nossa co-
operação deve incentivar a liber-
dade de criar e empreender”,
explicou.

O presidente da República
defendeu ainda a reforma de or-
ganismos internacionais como a
Organização Mundial da Saúde
(OMS), da Organização Mundi-
al do Comércio (OMC) e do
Conselho de Segurança das Na-
ções Unidas, este último com-
posto por cinco membros per-
manentes (Estados Unidos, Rús-
sia, China, França e Reino Uni-
do) e por dez membros não per-
manentes, eleitos para mandatos

de dois anos.
O presidente criticou a “po-

litização do vírus da covid-19 e
o pretenso monopólio do conhe-
cimento por parte da OMS” e
disse que a pandemia mostrou a
“centralidade das nações para a
solução dos problemas que aco-
metem o mundo”.

“Temos que reconhecer a re-
alidade de que não foram os or-
ganismos internacionais que su-
peraram os desafios, mas sim a
coordenação entre nossos paí-
ses”, frisou, destacando a neces-
sidade de um sistema internaci-
onal pautado pela liberdade,
transparência e segurança, com
a defesa da democracia e da so-
berania dos países.

Para Bolsonaro, uma comu-
nidade internacional “verdadei-
ramente integral e ativa” só será
possível com essas reformas.
Ele defendeu, também, que os
países do Brics coordenem o
apoio à redução de subsídios
para bens agrícolas por parte da
OMC e o acesso permanente de
Brasil, Índia e África do Sul ao
Conselho de Segurança. “Com
esse importante passo, tenho
certeza que a cooperação no
Brics sairá ainda mais fortaleci-

da”, disse.
Juntos, Brasil, Rússia, Índia,

China e África do Sul (cujas ini-
ciais, em inglês, deram nome ao
grupo) reúnem uma população
de cerca de 3,1 bilhões de pes-
soas, o que equivale a aproxima-
damente 41% da população
mundial, e respondem por 18%
do comércio mundial.

Os principais acordos reali-
zados durante a presidência da
Rússia no bloco serão formali-
zados na Declaração da Cúpula
de Moscou e em outros docu-
mentos. Durante o evento, tam-
bém serão acordados os posici-
onamentos que serão apresenta-
dos durante a Cúpula do G20, que
reúne as 20 maiores economias
do mundo, marcada para os dias
21 e 22 de novembro.

Ainda durante o encontro da
terça-feira, Bolsonaro disse que
o banco do Brics, o Novo Ban-
co de Desenvolvimento (NBD),
tem refletido boa parte das as-
pirações do grupo em coopera-
ção financeira e governança eco-
nômica internacional. “O pro-
cesso de expansão do banco é
parte fundamental do nosso
compromisso comum na nova
arquitetura financeira internaci-

onal”, afirmou.
No Brasil, o presidente des-

tacou a parceria do NBD no
combate aos efeitos da pande-
mia e nas contribuições em pro-
jetos de infraestrutura e desen-
volvimento sustentável, especi-
almente nos setores de energia
renovável, transporte e mobili-
dade urbana e água e saneamen-
to básico.

Além disso, Bolsonaro dis-
se que o Brasil valoriza a estra-
tégica contraterrorismo do
Brics e que sua implementação
“contribuirá para consolidar um
entorno regional livre desse tipo
de ameaça. “Sabemos que o ter-
rorismo caminha de mãos dadas
com o narcotráfico da América
do Sul em outras partes do mun-
do”, disse.

Por fim, o presidente da Re-
pública citou o trabalho da ini-
ciativa privada dos países do blo-
co e a sua preocupação em man-
ter as cadeias internacionais de
suprimentos e o apoio a peque-
nas e médias empresas. E tam-
bém parabenizou o mecanismo
de cooperação interbancária que
atua na cooperação entre os ban-
cos e na atração de investimen-
tos privados. (Agencia Brasil)

No Paraná, embora os in-
dicadores econômicos já ve-
nham dando sinais de recupe-
ração, a pandemia do corona-
vírus ainda não acabou e, por
isso, o Governo do Estado
foca em sustentabilidade.
Essa foi a tônica da participa-
ção do chefe da Casa Civil,
Guto Silva, em evento inter-
nacional promovido pela Or-
ganização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico
(OCDE), na terça-feira (17).

O encontro avaliou como os
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) podem au-
xiliar a recuperação de cidades
e regiões afetadas pela pande-
mia do coronavírus. Silva des-
tacou sete ações estruturantes
e estratégias de curto prazo para
recuperação, crescimento e de-
senvolvimento econômico, que
começaram a ser adotadas no
Estado este ano e vão até 2022.
“Temos que mudar velhos para-
digmas e um dos maiores desa-
fios será abandonar a forma
como os governos sempre fi-
zeram as coisas”, afirmou.

As ações incluem revisão
de todos os contratos de uso e
locação de bens imóveis, au-
mentando a eficiência no uso do
patrimônio público; a redução
da frota oficial, com a adoção
do programa TaxiGov; a me-
lhoria na gestão de recursos
humanos; o acesso cada vez
maior da população a serviços
online; a regulamentação dos
serviços terceirizados, para
reduzir custos com folha sa-
larial e o déficit previdenciário,
e a regulamentação do Teletra-
balho, adotado desde o início da
pandemia e que apresentou bons
resultados.

“É preciso repensar o pla-
nejamento nos ambientes de te-

Estado do Parana
traça estratégia de

recuperação com foco
em sustentabilidade

letrabalho. Este talvez tenha
sido o maior legado dessa pan-
demia, importante na redução
de custos fixos, aumento da
produtividade e otimização do
uso dos espaços físicos”, afir-
mou Guto Silva.

A última das ações destaca-
das por ele foi a desburocrati-
zação, com a modernização do
serviço público e melhor orga-
nização do trabalho em cada
órgão. A simplificação de pro-
cessos já está acontecendo por
meio do programa Descompli-
ca, lançado no ano passado com
o objetivo de simplificar a vida
dos empreendedores. O Des-
complica permite que, hoje,
uma empresa seja aberta em
menos de 24 horas no Estado.

Participaram do evento da
OCDE representantes de mais
de 10 países como Alemanha,
Japão, Bélgica, Estados Unidos,
Brasil e Finlândia. Um dos mais
conhecidos, o professor e eco-
nomista americano Jeffrey Sa-
chs, elogiou a forma como paí-
ses da Ásia lidaram com a pan-
demia e fez sérias críticas ao
modo que os Estados Unidos
enfrentaram a doença.

Para Sachs, os ODS serão
um guia a ser seguido para
vencer a crise provocada pelo
coronavírus. E ressaltou que
será preciso uma governança
diferenciada, com investimen-
to, organização, transparência
e, sobretudo, um ambiente de
cooperação global entre gover-
nos, organizações, empresas e
população.

Segundo ele, lições apren-
didas com a pandemia foram a
importância da inovação nas áre-
as de educação, saúde, comér-
cio eletrônico, teletrabalho,
mobilidade e agricultura sus-
tentável. (AENPR)

Aneel apresentará em 10 dias
relatório sobre apagão no Amapá

O presidente da Agência Na-
cional de Energia Elétrica (Ane-
el), André Pepitone, disse na ter-
ça-feira (17) que um relatório
com a apuração das responsabi-
lidades sobre o apagão que atin-
giu o estado do Amapá desde o
dia 3 de novembro deve ser apre-
sentado em até 10 dias. Pepito-
ne participou de uma audiência
pública da comissão do Con-
gresso Nacional que trata das
medidas de enfrentamento a pan-
demia do novo coronavírus (co-
vid-19).

Segundo o presidente da
Aneel, a minuta do relatório, ba-
tizado de Relatório de Análise da
Perturbação (RAP) e que serve
para imputar responsabilidades
sobre o ocorrido, está em dis-
cussão com diferentes atores do
sistema elétrico, como o Ope-
rador Nacional do Sistema, o
Ministério de Minas e Energia
e que o prazo de 25 dias úteis
para apresentar o documento
será encurtado.

“Acredito que, nos próximos
dez dias, nós teremos então o
relatório de análise de perturba-

ção, que é o documento que vai
apontar tudo o que aconteceu no
caso da solicitação do Amapá”,
disse. Durante a audiência, o pre-
sidente da Aneel disse que ne-
nhum sistema elétrico é infalí-
vel, mas classificou como “inad-
missível” o que aconteceu no
Amapá.

Questionado sobre as medi-
das para manter em funciona-
mento os hospitais, Pepitone
disse que geradores foram
deslocados para atender as
unidades de saúde e também
atender o centro de distribui-
ção de água. Segundo ele, no
momento, a prioridade da Ane-
el é o restabelecimento de
100% da carga de energia no
Amapá e citou as medidas
mais recentes tomadas para
restabelecer a normalidade do
fornecimento de energia , en-
tre elas o envio de mais gerado-
res para o estado.

Aos parlamentares, o presi-
dente da Aneel comparou o apa-
gão ocorrido no Amapá com ou-
tros eventos em diferentes luga-
res do mundo. Ele citou os apa-

gões em 2012 que atingiram
Nova York, afetando 8 milhões
de consumidores, que ficaram
48 horas sem energia e na Índia
onde um blackout deixou 620
milhões de pessoas 48 horas
sem energia e que ele classifi-
cou como o maior do mundo.

Durante a audiência, parla-
mentares criticaram a atuação da
Aneel no episódio. Na avaliação
do autor do requerimento para a
ouvir o presidente da Aneel, o
senador Randolfe Rodrigues
(Rede-AP), a agência regulado-
ra foi negligente na fiscalização
da Linhas de Macapá Transmis-
sora de Energia (LMTE), con-
cessionária responsável pela su-
bestação que pegou fogo.

Rodrigues mostrou um ofí-
cio da LMTE datado de abril de
2020, no qual a empresa mani-
festava dificuldades para manter
a prestação de serviços públicos,
por conta da possível interrup-
ção de obras de andamento e da
prestação do serviço de opera-
ção e manutenção sob responsa-
bilidade da empresa, em razão de
eventuais impactos da pandemia

do novo coronavírus.
Em resposta, Pepitone disse

que a Aneel recebeu documen-
tos similares de outras transmis-
soras de energia. Segundo ele, a
agência reguladora disse reco-
nhecer as dificuldades enfrenta-
das pelas empresas, mas não au-
torizou nenhuma flexibilização
no cumprimento das obrigações
contratuais.

O presidente da Aneel citou
ainda medidas administrativas
que a agência pode tomar, caso
fique estabelecida a responsabi-
lidade da LMTE no apagão. En-
tre as medidas estão a aplicação
de multa de até 2% do fatura-
mento anual da empresa, inter-
venção e decretar a caducidade
da concessão.

“Agora, do ponto de vista da
lei, seguindo a lei, nós temos que
buscar no Judiciário outros da-
nos que não estão abrangidos do
ponto de vista administrativo,
que são os danos morais, lucros
cessantes e danos emergentes.
Isso pode ser feito por meio de
uma ação civil pública”, disse.
(Agencia Brasil)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0011919-
94.2011.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dra. Juliana Dias Almeida de Filippo, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) Christian Victor Vichnevsky, 
Aurora Fernandes Francisco,Andrea Cristina Francisco de 
Souza, Miguel Olegario Ferreira de Souza, Jaulino 
Domingues, Emilio Auricchio, Angelina Ibrahim Auricchio, 
Morgana Helena Pereira Silva, Hildefran Xavier Cardoso, 
João Auricchio, Carlos Alberto Auricchio, Marli Reis 
Auricchio, Emilio Miguel Mahmaud Auricchio e Waldemar 
Ghiraldini e sua mulher Emilia Ghiraldini ou Waldemar 
Ghirardini e sua mulher Emilia Ghirardini, réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges e/ou sucessores, que Rogério Achcar 
e Ivonete Siqueira Achcar ajuizaram ação de USUCAPIÃO, 
visando a declaração de domínio do imóvel localizado na 
Rua Gonçalves Ledo nº 798, Ipiranga, São Paulo/SP, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para contestar, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei.           [17,18] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1042612-
63.2019.8.26.0100 ( U-567 ) A Doutora Ana Claudia Dabus 
Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de 
SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casa-
dos forem, herdeiros e/ou sucessores, que Gabriela Fatima 
de Souza,Thamires Fatima de Souza e Walmyr Lisso ajui-
zaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
domínio de vaga de garagem dupla sob nº 71, localizada no 
2º subsolo do Condomínio Edifício Gloria Jarim Vitti, imóvel 
localizado na Rua Antonieta Leitão, nº 171, 181 e 193, 
Nossa Senhora do Ó - São Paulo/SP, para estacionamento 
de dois carros de passeio, com área útil de 19,80 m² e área 
comum de 52,1956 m², com área total de 71,9956 m², 
correspondendo-lhe no terreno uma fração ideal de 
0,471178%, contribuinte nº 104.140.1136-7, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencio-
nados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir 
após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei.           [17,18] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 
20 DIAS. PROCESSO Nº 1087296-39.2020.8.26.0100 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Leonardo Aigner Ribeiro, na forma da Lei, etc.FAZ 
SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo 
tramita a ação de Alteração de Regime de Bens movida 
por Adilio Rodrigues dos Santos e Nathalie Cristina 
Alves dos Santos, por meio da qual os requerentes 
indicados intentam alterar o regime de bens do casa-
mento para comunhão universal de bens. O presente 
edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 20 de outubro de 2020.  [17,18] 

TIMPEL S.A.
CNPJ/MF: 06.370.174/0001-22 - NIRE: 35.300.315.952

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Srs. acionistas da Timpel S.A. (“Companhia”), para se reunirem em AGE a ser realizada no 
próximo dia 02 de dezembro de 2020, às 9h30, na sede social da Companhia, localizada na Rua Simão Alvares, nº 
356, Conjuntos 51, 41 e 42, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05417-020, a fi m de deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia: Reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. São Paulo, 13.11.2020. 

Marcelo Britto Passos Amato - Conselheiro de Administração

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0130290-
85.2009.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) Espólio de Geraldo Rosa de Paula e 
s/m Benedita Serafina de Paula, Isaltina de Oliveira Bueno, 
Geraldo Rosa de Paula, Marcos Abreu Pereira, Noeli 
Fernandes Gomes de Almeida e s/m Gerson Gomes de 
Almeida, Maria Izilda Fernandes Eiras Maldonado, 
Alexandre Fernandes Eiras e s/m Patricia Gomes dos 
Santos Fernandes Eiras e Ivete Izabel Fernandes Eiras e 
s/m Francisco de Moraes, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que Assunta Manganiello Aguila 
e José Carlos Aguila ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
visando a declaração de domínio do imóvel localizado na 
Rua Alaíde Pereira, antiga Rua Seis, Lote 39 da Quadra 09, 
Vila Nossa Senhora do Retiro - Pirituba, São Paulo/SP, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei.           [17,18] 

Avante.com.vc Soluções e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 15.562.467/0001-00 - NIRE 35.300.451.520

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em AGE da Avante.com.vc Soluções e Participações S.A. 
(“Companhia”), a ser realizada, no dia 02/12/2020, às 10h, na sede, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: (i) alteração do endereço da sede da Companhia; e (ii) outros assuntos de interesse. SP, 
16/11/20. Conselho de Administração.

RANKMYAPP SOFTWARE E SERVIÇOS DE INTERNET S.A. - CNPJ 23.993.916/0001-95 - NIRE 35.300.539.486 - Edital 
de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 25/11/2020 - Rankmyapp Software e Serviços de 
Internet S.A. (“Companhia”), vem pela presente, nos termos do artigo 124 da Lei 6.404/1976 (“Lei das S.A.”), convocar a AGE 
(“Assembleia”), a ser realizada no dia 25/11/2020, às 10h, na sede social da Rankmyapp Software e Serviços de Internet S.A., 
localizada na Rua Luis Coelho, 223, 2º andar, Edifício Apollo II, CEP 01.309-901, Consolação, São Paulo/SP, para examinar, 
discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: 1) criação da classe de Ação Preferencial B-1; 2) alteração das regras 
de convocação; 3) deliberar sobre a substituição de 1 membro titular do Conselho de Administração da Companhia, para o 
restante do mandato em curso, que findará em 02 de dezembro de 2021 e 4) consolidar o Estatuto Social da Companhia. São 
Paulo, 17 de novembro de 2020. Leandro Scalise Gomes - Conselheiro Ordinarista.

Edital de Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1023975-30.2020.8.26.0100. O Dr. Marcelo Augusto Oliveira, Juiz de Direito da 41ª Vara 
Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a Freddy Santos Guarachi Lopez, CPF 237.773.028-05, que Wilber Demétrio 
Flores Fuertes, ajuizou uma Ação de Despejo por Infração Contratual, c.c. Ação de Cobrança Por Falta de Pagamento, tendo como 
corré Marciana Cadena Delgado, objetivando rescindir o contrato de locação do imóvel situado na Rua Doutor Costa Valente, 347,  
6° Subdistrito-Brás, São Paulo/SP; que seja dado ciência ao sublocatário da Desocupação; a decretação do despejo por infração contratual 
c.c. Ação de Cobrança de Alugueis; que os réus desocupem o imóvel no prazo estipulado no artigo 63, §1º, alínea “a” da Lei nº 8.245/91... 
E artigo 9º Inciso II, III da mesma lei ora suscitada, condenando-os ao pagamento dos alugueis e das despesas condominiais, vencidas 
e vincendas no decorrer do processo, bem como a custas, honorários e demais cominações. Estando o suplicado em lugar ignorado, 

pena de decretação do despejo, ocasião que será considerado revel, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de novembro de 2020.             B 18 e 19/11

PERKONS S/A
CNPJ nº 82.646.332/0001-02  -  NIRE nº 41300020728

ATA DA 43ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA: 11 de Novembro de 2.020. HORA: 14:00h (quatorze horas). LOCAL: Na sede da
companhia na Rua Inajá, nº 366, Centro, em Pinhais, Estado do Paraná. CONVOCAÇÃO:
Cartas-convites aos acionistas, expedidas com a antecedência legal. PRESENÇAS:
Acionistas representando a totalidade (100%) do capital social, conforme registrado no
Livro de Presença de Acionistas. PUBLICAÇÕES: Dispensadas as publicações diante
do comparecimento de 100% (cem por cento) dos acionistas. ORDEM DO DIA: a)
autorização para capitação de empréstimo junto aos Bancos, conforme preconiza o item (o)
do artigo 10, Capitulo IV, e alinha “a”, parágrafo 4º, do artigo 14, Capitulo V – DA
ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, do ESTATUTO CONSOLIDADO, data de 12 de
Novembro de 2018. MESA: Presidente: Eduardo Augusto Purin Schause, Secretário:
Luiz Gustavo Cunha de Oliveira Campos. CONSIDERAÇÕES: a) Os acionistas presentes
aprovaram por unanimidade, a autorização para operações de empréstimos e/ou
financiamentos, junto ao Banco Bradesco, na modalidade de Linha emergencial capital de
giro Covid FGI-PEAC até R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), cabendo a qualquer
um dos diretores assinar isoladamente. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar
e encerradas as matérias constantes da ordem do dia, o Sr. Presidente declarou suspensos
os trabalhos da Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida em
alta voz e achada exata e conforme, depois de reaberta a sessão, foi aprovada e assinada por
mim, Luiz Gustavo Cunha de Oliveira Campos, Secretário da Assembleia, pelo Sr. Presidente
e pelos acionistas presentes. [Certifico que a presente é cópia fiel da ata lançada no Livro de
Atas da Companhia].Curitiba, 11 de Novembro de 2020

EDUARDO AUGUSTO PURIN SCHAUSE
Presidente da Assembleia

                   LUIZ GUSTAVO CUNHA DE OLIVEIRA CAMPOS
  Secretário da Assembleia

Registrado na JUCEPAR, em 13/11/2020 10:13hs SOB Nº 20207041300   .

EDITAL - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EDIFÍCIOS DE SÃO PAULO, ZELADORES, PORTEIROS, CABINEIROS, 
VIGIAS, FAXINEIROS, SERVENTES E OUTROS - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - O Sindicato dos Empregados de 
Edifícios de São Paulo, Zeladores, Porteiros, Cabineiros, Vigias, Faxineiros, Serventes e Outros, através de seu Presidente Sr. 
Paulo Roberto Ferrari, convoca os empregados de pessoas jurídicas constituídas em condomínios horizontais e verticais de 
prédios e edifícios comerciais, industriais, residências e mistos, horizontais e verticais, Zeladores, Porteiros, Cabineiros, Vigias, 
Faxineiros, Serventes e Outros e/ou por esses contratados correspondentes à base territorial do município de São Paulo/SP, 
associados quites e em pleno gozo de seus direitos sindicais, para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 25 de 
novembro de 2020 ás 11:00 hs na sede da Entidade, sito à Rua Sete de Abril nº 34, 10º andar, CEP: 01044-000, Centro 
- São Paulo/SP, respeitando-se as normas de segurança e saúde, em razão da pandemia causada pela COVID-19, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Discussão e aprovação da ata da assembleia anterior; b) Leitura, discussão 
e aprovação da proposta orçamentaria para o exercício de 2021. Se na hora acima aprazada não houver “quórum”, 
a Assembleia será realizada em segunda convocação uma hora após com os presentes, cujas deliberações terão plena 
validade, relativamente aos assuntos em pauta. São Paulo, 18 de novembro de 2020. Paulo Roberto Ferrari - Presidente.
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

15ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II  SANTO AMARO 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1039518-73.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
15ª Vara Cível, do Foro Regional II  Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Vaitekunas Zapater, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROZINEIDE S. DA SILVA CONVENIÊNCIA - ME, CNPJ 20.739.820/0001-07, na pessoa de seu 
representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança por 
parte de CENTRO AUTOMOTIVO INVICTO LTDA., alegando em síntese: que a ré deixou de pagar os aluguéis e 
encargos de locação de parte do imóvel de propriedade da Locadora, situado na Rua Condessa do Pinhal, nº 84, Vila 
Congonhas, São Paulo/SP, vencidos e não pagos, totalizando a quantia de R$ 59.670,32 (06/2020). Encontrando-se a ré 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, a ré será considerada 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 03 de 
setembro de 2020.  
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RCB Investimentos S.A. - CNPJ nº 08.823.301/0001-27
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

Balanços Patrimoniais
   2019  2018
Ativo  Consolidado Controladora Consolidado Controladora
Circulante  26.425.493 3.480.697 16.232.777 6.222.506
Caixa e Equivalentes de Caixa  24.773.469 2.316.255 13.881.373 4.337.583
Contas a receber de clientes  549.960 549.960 152.670 -
Pagamentos antecipados  185.949 30.771 66.554 34
Impostos a recuperar  500.389 493.757 1.986.940 1.853.153
Outros créditos  415.726 89.954 145.240 31.735
Realizável a longo prazo  202.398 202.398 130.209 130.209
Outros créditos - LP  202.398 202.398 130.209 130.209
Não Circulante  10.417.843 23.478.280 10.048.323 12.360.925
Investimentos em controladas  - 23.359.111 - 12.229.942
Imobilizado  303.278 36.274 236.367 49.088
Intangível  10.114.565 82.895 9.811.956 81.895
Total do ativo  37.045.734 27.161.375 26.411.310 18.713.639
   2019  2018
Passivo  Consolidado Controladora Consolidado Controladora
Circulante  11.671.082 1.786.728 7.853.902 156.231
Prestadores de serviços (Fornecedores)  676.954 47.502 523.862 54.418
Obrigações trabalhistas  6.089.596 683.380 5.340.943 7.534
Obrigações fiscais e tributárias  3.678.751 66.416 582.131 12.792
Dividendos propostos a pagar  935.187 935.187 - -
Outros débitos  200.000 8.367 1.195.739 2.983
Outras provisões  90.594 45.876 211.227 78.505
Patrimônio líquido  25.374.647 25.374.647 18.557.408 18.557.408
Capital Social  13.699.162 13.699.162 13.699.162 13.699.162
Reserva de Capital  329.056 329.056 329.056 329.056
Reserva de retenção de lucros  11.346.429 11.346.429 4.529.190 4.529.190
Acionistras não controladores  5 - - -
Participação dos minoritários  5 - - -
Total do passivo e patrimônio líquido  37.045.734 27.161.375 26.411.310 18.713.639

Demonstrações de Resultados   2019  2018
  Consolidado Controladora Consolidado Controladora
(+) Receita operacional líquida
Receita Bruta  40.208.398 954.573 45.013.920 638.389
Deduções  (3.531.966) (117.598) (6.076.533) (59.051)
(=) Lucro bruto  36.676.432 836.975 38.937.387 579.338
(+/-) Despesas/receitas operacionais
Despesas com pessoal  (15.451.101) (1.338.621) (11.319.393) (601.627)
Despesas cobrança  (2.742.822) (156.197) (8.290.509) (226.402)
Despesas administrativas  (2.261.479) (488.313) (3.032.155) (1.802.114)
Demais despesas  (1.434.665) (38.336) (1.508.512) (890.223)
Perda de investimento  - - (148.259) (148.259)
(=) Lucro (prejuízo) operacional  14.786.365 (1.184.492) 14.638.559 (3.089.287)
(+/-) Resultado não operacional
Resultado financeiro líquido  901.977 230.306 4.916.537 1.432.365
Outras receitas  77.842 - 34.037 -
Equivalência patrimonial  - 11.129.170 - 11.739.607
(=) Resultado antes IRPJ/CSLL  15.766.184 10.174.984 19.589.134 10.082.685
(+/-) Imposto sobre Lucro
IRPJ e CSLL - correntes  (5.615.425) - (56.716.937) -
IRPJ e CSLL - diferidos  24.230 - 48.879.182 -
(=) Lucro (prejuízo) do exercício antes da 
 participação minoritária  10.174.989 10.174.984 11.751.378 10.082.685
(+/-) Participação dos minoritários  (5) - (1.668.694) -
(=) Lucro (prejuízo) dos exercícios  10.174.984 10.174.984 10.082.685 10.082.685
Lucro por ação em R$  3,89 3,89 3,85 3,85
Patrimônio líquido por ação em R$  9,69 9,69 7,09 7,09

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido  Capital Reserva Reserva Reserva de re- Lucros Ajuste de avaliação Patrimônio líquido Acionistas não Patrimônio líquido
 social de capital legal tenção de lucros acumulados patrimonial controladora controladores consolidado

Em 31 de dezembro de 2017  181.394.956 329.056 6.314.897 77.631.608 - 104.257 265.774.774 64 265.774.838
Lucro líquido do exercício  - - - - 10.082.685 - 10.082.684 - 10.082.684
Outros resultado abrangentes do exercício       856.877 856.877  856.877
Outros resultado abrangentes do exercício (baixa de investimento)  - - - - - (961.134) (961.134) - (961.134)
Participação dos minoritários  - - - - - - - (64) (64)
Dividendos  - - - (89.500.000) - - (89.500.000) - (89.500.000)
Constituição de Reserva de Lucros  - - - 10.082.684 (10.082.684) - - - -
Redução de Capital (fev/18)  (167.695.794) - - - - - (167.695.794) - (167.695.794)
Compensação de Prejuízo  - - (1.785.708) 1.785.708 - - - - -
Em 31 de dezembro de 2018  13.699.162 329.056 4.529.189 - - - 18.557.407 - 18.557.408
Lucro líquido do exercício  - - - - 10.174.984 - 10.174.984  10.174.984
Participação dos minoritários  - - - - - - - 5 5
Dividendos  - - - (3.357.745) - - (3.357.745)  (3.357.745)
Constituição de Reserva de Lucros  - - - 10.174.984 (10.174.984) - -  -
Em 31 de dezembro de 2019  13.699.162 329.056 4.529.189 6.817.239 - - 25.374.647 5 25.374.652

Demonstrações de Resultados Abrangentes   2019  2018
  Consolidado Controladora Consolidado Controladora
Resultado abrangente total do exercício  10.174.989 10.174.984 11.751.378 10.082.685
Atribuível aos
Acionistas controladores  10.174.984 10.174.984 10.082.685 10.082.685
Acionistas não controladores  5 - 1.668.694 -
Resultado abrangente total  10.174.989 10.174.984 11.751.378 10.082.685

Demonstrações dos Fluxos   2019  2018
 de Caixa - Método Indireto  Consolidado Controladora Consolidado Controladora
Fluxo de caixa das atividades operacionais  11.131.925 (293.324) (50.168.215) (4.970.638)
Resultado dos exercícios  10.174.984 10.174.984 10.082.685 10.082.685
Depreciação e amortização  456.223 17.314 620.072 271.401
Provisões de despesas  524.944 643.547 (12.035.751) (2.772.241)
Imposto de renda e contribuição social diferidos  (24.230) - (48.879.182) -
Resultado de equivalência patrimonial  - (11.129.169) - (11.739.607)
Participação minoritária  5 - (41) -
(Ganho)/ Perda na Alienação de Investimentos  - - 148.259 148.259
(Ganho)/ Perda de Variação Cambial  - - (104.257) (961.134)
(Aumento)/redução de ativos operacionais
(Aumento)/redução em contas a receber  (363.253) (549.961) (107.628.975) -
(Aumento)/redução em pagamentos antecipados  (119.395) (30.737) (46.892) (34)
(Aumento)/redução em impostos a recuperar  1.486.551 1.359.396 542.608 591.964
(Aumento)/redução em outros créditos  (307.147) (130.408) 705.050 323.525
(Aumento)/redução em depósitos judiciais  - - 117.093 -
Aumento/(redução) de passivos operacionais
Aumento/(redução) em prestadores de 

serviços (fornecedores)  153.092 (6.916) 72.749 (4.340)
Pagamento de impostos sobre o lucro  (2.509.708) - (44.041.667) -
Aumento/(redução) em obrigações fiscais/trabalhistas  5.733.635 53.296 44.299.942 (117.940)
Aumento/(redução) em outros débitos  (1.065.306) 5.384 733.701 (41.645)
Aumento/(redução) em dividendos propostos a pagar  935.187 935.187 (6.443.172) -
Disponibilidades líquidas geradas pelas 

atividades operacionais  15.075.582 1.341.917 (161.857.778) (4.219.110)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Dividendos recebidos de controladas  - - - 95.243.172
Aquisições de ativos imobilizados  (197.349) (4.500) (18.211) -
Aquisições de ativos intangíveis  (628.393) (1.000) (453.779) (1.000)
Alienação de de investimentos  - - 167.727.794 173.007.794
Disponibilidades líquidas aplicadas 

pelas atividades de investimento  (825.741) (5.500) 167.255.804 268.249.966
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento
Dividendos pagos  (3.357.745) (3.357.745) (90.056.852) (94.500.000)
Aumento (redução) de capital social  - - (167.695.794) (167.695.794)
Aumento (redução) de reserva de lucros  - - (180.259) -
Disponibilidades líquidas aplicadas pelas 

atividades de financiamento  (3.357.745) (3.357.745) (257.932.905) (262.195.794)
Aumento das disponibilidades  10.892.096 (2.021.327) (252.534.880) 1.835.061
Caixa e equivalentes de caixa em 1º janeiro  13.881.373 4.337.583 266.416.253 2.502.521
Caixa e equivalentes de caixa em 31 dezembro  24.773.469 2.316.255 13.881.373 4.337.583

 10.892.096 (2.021.328) (252.534.880) 1.835.061

Alexandre do Rosário Nobre - Sócio-diretor - CPF: 265.011.088-02
Marco Alessandro Letzow - Contador - CRC nº 1PR047825/O-5

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas
Aos Acionistas da RCB Investimentos S.A. São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas da RCB Investimentos S.A. (“RCB Investimentos”), identificadas como controladora e 
consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas demons-
trações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contá-
beis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira, individual e consolidada, da RCB Investimentos S.A. em 31/12/2019, o desempenho, individual e 
consolidado, de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir: intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à RCB Investimentos e suas controladas, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 

éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos - Demonstrações do valor adicionado: As demonstrações
individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31/12/2019, elaboradas sob a
responsabilidade da administração da RCB Investimentos, foram submetidas a procedimentos de auditoria executa-
dos em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da RCB Investimentos. Para a formação de nossa
opinião, avaliamos se essas demonstrações estão reconciliadas as demais demonstrações financeiras e registros
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronun-
ciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor
adicionado foram adequadamente preparadas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nes-
se Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
tomadas em conjunto. Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações con-
tábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis indivi-
duais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da RCB Investimentos continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar o RCB
Investimentos e suas contoladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da RCB Investimentos e suas controladas são
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Respon-
sabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de
que uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são conside-
radas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável,
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis individuais e
consolidadas. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais e consolida-
das, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião
sobre a eficácia dos controles internos do RCB. • Avaliamos a adequação das políticas financeiras utilizadas e a
razoabilidade das estimativas financeiras e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre
a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências
de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da RCB. Se concluirmos que existe uma
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o RCB a não mais se manterem em continui-
dade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis indivi-
duais e consolidadas, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência
de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio
do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Somos res-
ponsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de
auditoria. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 27/05/2020. KPMG Auditores Indepen-
dentes - CRC SP-028567/F; André Dala Pola - Contador CRC 1SP214007/O-2

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores da Wattana Empreendimentos e Participações S/A - 
São Paulo-SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Wat-
tana Empreendimentos e Participações S/A que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações 
do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para 
o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas ex-
plicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa 
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira da Wattana Empreendimentos e Participações S/A em 31/12/2019, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exer-

cício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. Base para Opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilida-
des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à companhia, de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional e 
nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
- CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente 
e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: As demonstrações fi-

nanceiras individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. Essas práticas diferem das IFRS aplicáveis às demons-
trações financeiras separadas, somente no que se refere à avaliação do
investimento em controladas pelo método da equivalência patrimonial, uma
vez que para fins de IFRS, esses investimentos seriam avaliados pelo custo
ou valor justo. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.

São Paulo, 16 de Junho de 2.020
Senso Auditores Independentes

CRC nº 2SP 005977/O-9
Guilherme Rocha Castro Soares

CRC nº 1SP 290.834/O-4

Wattana Empreendimentos e Participações S/A - CNPJ 30.948.437/0001-12
Demonstrações Financeiras dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018* (Em Reais) (* - Não Auditado)

Balanços Patrimoniais  Nota 31/12/2019 31/12/2018*
Ativo/Circulante   222.254 1.500
Caixa e Equivalentes de Caixa  4 4.155 1.500
Outros Créditos   218.099 -
Não Circulante   66.839.072 65.248.385
Investimentos  5 66.839.072 65.248.385
Total do Ativo   67.061.325 65.249.885
Balanços Patrimoniais  Nota 31/12/2019 31/12/2018*
Passivo/Circulante   1.001 -
Fornecedores   939 -
Obrigações Tributárias   62 -
Patrimônio Líquido   67.060.325 65.249.885
Capital Social  6 3.891.492 3.891.492
Reservas de Lucros   63.168.833 61.358.393
Total do Passivo   67.061.325 65.249.885

Demonstrações de Resultados   31/12/2019 31/12/2018*
(-) Despesas (Receitas) Operacionais   2.357.440 61.358.393
Despesas Administrativas e Gerais   (15.481) -
Despesas Tributárias e Fiscais   (163) -
Resultado Financeiro Líquido   (964) -
Resultado da Equivalência Patrimonial   2.374.049 (1.500.612)
Outras Receitas/Despesas   - 62.859.004
Lucro do Exercício   2.357.440 61.358.393
Demonstração das Mutações  Capital Reserva Patrimônio
  do Patrimônio Líquido  Social Lucros Líquido
Patrimônio Líquido em 31.12.2017  - - -
Integralização de Capital  3.891.492 - 3.891.492
Lucro do Exercício  - 61.358.393 61.358.393
Patrimônio Líquido em 31.12.2018*  3.891.492 61.358.393 65.249.885
Lucro do Exercício  - 2.357.440 2.357.440
(-) Lucros Distribuidos  - (547.000) (547.000)
Patrimônio Líquido em 31.12.2019  3.891.492 63.168.833 67.060.325

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Atividades Operacionais   31/12/2019 31/12/2018
Resultado do Exercício   2.357.440 61.358.393
Ajustes:
Resultado de Equivalência Patrimonial   (2.374.049) 1.500.612
Recursos Gerados pelas Atividades   (16.608) 62.859.004
Variações de Ativos e Passivos
Outros Créditos   (218.099) -
Fornecedores   939 -
Obrigações Tributárias   62 -
Caixa Líquido - Atividades Operacionais   (217.099) -
Atividades de Financiamentos
Distribuição de Lucro   (547.000) -
Recebimentos de Dividendos   783.361 -
Integralização de Capital   - 3.891.492
Caixa Líquido - Atividades Financiamentos   236.361 3.891.492
Atividades de Investimentos
Investimentos em Controladas/Coligadas   - (66.748.996)
Caixa Líquido - Atividades Investimentos   - (66.748.996)
Caixa Líquido gerado pelas Atividades   2.655 1.500
Disponibilidades: No início do exercício   1.500 -
No fim do exercício   4.155 1.500
Variação das Disponibilidades Caixa no período   2.655 1.500

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
4. Caixa e Equivalentes de Caixa:   Saldos em 31/12/2019
Bancos Conta Movimento  1
Aplicacões Financeiras  4.154
Total  4.155
5. Investimentos em Outras Sociedades: 
Investimentos  31/12/2019
RCB Investimentos S.A.  66.839.072
Total  66.839.072
6. Capital Social: O Capital social da Sociedade, totalmente subscrito e 
integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 3.891.492 (Três milhões, 

Oitocentos e Noventa e Um mil e Quatrocentos e Noventa e Dois Reais), 
representado por 1.000.000 (Um milhão) de ações ordinárias, nominativas, 
e sem valor nominal. 7. Conclusão das Demonstrações Financeiras: As 
Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2019, ora apresentadas serão, oportunamente, submetidas à apreciação 
dos sócios. Apresentam lucro líquido no montante de R$ 2.357.440 (dois 
milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta reais), 
estando as mesmas refletidas à avaliação e cálculo sobre as equivalências 
patrimonial dos seus respectivos investimentos.

Diretoria
Alexandre do Rosário Nobre - Diretor

Carolina Gabriel da Luz - Contador - CRC: CT CRC 1SP 266044/O-3
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ASSOCIAÇÃO DE AMIZADE BRASIL E CHINA - AABC
CNPJ. 15.094.783/0001-97

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Por seu presidente, dentro de suas atribuições legais, em conformidade ao estabelecido do Estatuto Social, artigo IV, 
convoca Assembleia Geral de Associados, a se realizar no dia 03 de dezembro de 2020, às 15:00 horas, em primeira 
convocação, e às 17:00 horas em segunda convocação, com a seguinte ordem do dia: a) Eleição de novo quadro 
de administração, de acordo com a Seção 4.3, alínea “a”; b) Adequação do Estatuto Social (Seção 4.3, alínea “d”);  
c) Fixar plano de atuação da Associação (Seção 4.3, alínea “b), inclusive deliberando sobre a participação em projetos, 
outros organismos e associações (Seção 4.3, alínea “f”) d) Outros assuntos de interesse (Seção 4.3, alínea “h”) -  
DA ASSEMBLEIA, - LOCAL E FORMA - diante dos problemas que assolam o país, causados pela pandemia do 
COVID-19, a assembleia se realizará de forma telepresencial (virtual), pela plataforma Google Meet. Para tanto, os 
associados devem remeter e-mail ao endereço aabc@aabrasilchina.org, até o dia 30 de novembro de 2020, e 
solicitar a criação de chave de acesso. Os procedimentos para a participação na assembleia serão enviados com a 
chave de acesso em resposta ao e-mail de solicitação.

São Paulo, 18 de novembro de 2020. 
Presidente Sr. William Boss Woo

Vitacon 50 Desenvolvimento Imobiliário SPE S.A.
CNPJ 17.890.770/0001-50 - NIRE 35.300.464.036

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 02.03.2020
Data, Hora, Local: 02.03.2020, às 09hs., na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1309, 4º andar, Parte, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do capital. Mesa: Presidente: Antonio Carlos Ferreira Rosa, Secretário: Manoel Pereira da Silva 
Neto. Deliberações Aprovadas: a) Reduzir o capital do valor atual de R$ 167.523.993,00 para R$ 149.523.993,00, 
redução de R$ 18.000.000,00, com o correspondente cancelamento de 18.000.000 de ações ordinárias nominativas, 
proporcionalmente à participação dos acionistas no capital social, por ser o capital excessivo em relação aos objetivos 
sociais. b) O pagamento do valor correspondente à redução do capital social poderá ser feito aos acionistas em dinhei-
ro ou mediante a dação de créditos detidos pela Companhia contra os próprios acionistas. c) Alteração do artigo 5º do 
Estatuto Social: “Artigo 5º: O capital social da sociedade, totalmente subscrito, é de R$ 149.523.993,00, dividido em 
149.523.993 ações nominais, com valor unitário de R$ 1,00 cada uma. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
02.03.2020. Acionistas Presentes: Vitacon Participações S.A. e Imobiliária 506 do Brasil Projetos Imobiliários Ltda

BEETOOLS  TECNOLOGIA E DUCACIONAL  S/A
CNPJ – 27.836.175/0001-90

EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO
12ª ASSEMBLEIA  GERAL  EXTRAORDINÁRIA

Fica Vossa Senhoria, na qualidade de Acionista de BEETOOLS TECNOLOGIA
EDUCACIONAL S/A, convocado para comparecer à 12ª. Assembleia Geral Extraordinária,
a ser realizada na data de 26 de novembro de 2020, às 15:00 horas, em primeira convocação,
ou 16:00 horas em segunda convocação com qualquer número de acionistas, de maneira
semipresencial, facultando a participação e o voto dos acionistas presencialmente, no
local físico da sede da Companhia e à distância por meio do envio de boletim de voto à
distância e/ou mediante atuação remota, via sistema eletrônico, na plataforma Zoom, no
e n d e r e ç o e l e t r ô n i c o h t t p s : / / u s 0 2 w e b . z o o m . u s / j /
84 309 690361?pwd=cHpzYjZtbHY3ZU5XVmoxQ1hCa0lTZz09, para deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: (1) Apreciar a proposta de aumento do capital social da
Companhia, com a emissão de novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal,
aprovando o preço de emissão das novas ações a serem emitidas, a destinação dos valores
a serem recebidos, bem como as condições de subscrição e integralização das ações a
serem emitidas; (2) Aprovar os boletins de subscrição decorrentes das novas ações a
serem emitidas, fixando termos e condições; (3) Aprovar o novo quadro de acionistas,
após o aumento de capital social; (4) Aprovar a reforma do artigo 5º do Estatuto Social
da Companhia, na eventualidade do aumento de capital social vir a ser aprovado; e (5)
Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e Registramos, por oportuno,
que, por se tratar de uma Assembleia Geral que se realizará de forma semipresencial,
podendo os acionistas participar e votar presencialmente no local físico da sede da
Companhia, ou à distância, por meio da plataforma indicada acima, é facultado a Vossa
Senhoria o envio de boletim de voto a distância e/ou mediante atuação remota, via
sistema eletrônico. Para a vossa participação, presencial ou remota, deverá ser
apresentado documento de identificação, acompanhado da indicação do vosso e-mail,
ou telefone celular, em caso de participação remota, no prazo de até 30 (trinta) minutos
antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos, pelo endereço de e-mail
rawlinson@beetools.com.br, ou presencialmente na sede da Companhia. Em anexo à
presente convocação, apresentamos também o modelo de boletim de voto a ser
preenchido, caso Vossa Senhoria opte pela participação remota por meio desse
mecanismo. Sendo o que nos cumpria para o momento, colocamo-nos à disposição para
quaisquer esclarecimentos e informações que porventura se façam necessárias.

Atenciosamente,
RAWLINSON PETER TERRABUIO

Diretor Presidente

15ª Vara Cível Central/SP. 15º Ofício Cível 
Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 0036428-11.2019.8.26.0100. 
A Dra. Celina Dietrich E Trigueiros Teixeira Pinto, Juíza de 
Direito da 15ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a Ivo Noal 
Filho CPF 942.472.008-44, que Condominio Edificio Paulus 
requereu o cumprimento da sentença proferida, para receber 
a quantia de R$ 146.744,18(fev/2019). Estando o executado 
em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a 
fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido 
das importâncias de direito e demais cominações legais, sob 
pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o 
valor total da dívida (art. 523, § 1º do CPC), iniciando-se o 
prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC). 
Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei.            [17,18] 

2GL PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ 17.214.730/0001-
98 - NIRE 35.227.053.701 - Ata de reunião de Sócios 
nº 001/2020 - Pelo presente instrumento particular os 
abaixo-assinados: a) Giovanni Longo, RG 38.545.410-
7 SSP/SP, CPF 347.398.708-51; b) Giuliano Longo, RG 
38.018.292-0-SSP/SP e CPF 370.505.218-76; Ambos 
residentes e domiciliados em Santana de Parnaíba/SP. Na 
qualidade de únicos sócios representando 100% do Ca-
pital Social da Sociedade empresária limitada denominada 
“2GL Participações Ltda.”; Reuniram-se na sede social 
da sociedade para deliberarem a redução de seu capital 
social, já totalmente integralizado, considerado excessivo 
em relação ao objeto da sociedade que consiste na par-
ticipação em outras sociedades, prestação de serviços de 
consultoria empresarial e serviços em eventos diversos. Foi 
aprovada por unanimidade a redução de capital social em 
R$ 3.900.000,00, que será restituído aos sócios Giovanni 
Longo e Giuliano Longo, em moeda corrente nacional 
ou em bens, passando o Capital Social da sociedade a ser 
de R$ 2.800.000,00 representado por 2.800 quotas, no 
valor nominal de R$ 1.000,00 cada uma, assim distribuído 
entre os sócios: Sócio, nº de quotas, Valor em R$, %: 
Giovanni Longo, 1.400, 1.400.000,00, 50; Giuliano Longo, 
1.400, 1.400.000,00, 50; Total, 2.800, 2.800.000,00, 
100. O valor devido (R$ 3.900.000,00) será restituído aos 
sócios Giovanni Longo e Giuliano Longo, na propor-
ção de 50% para cada um, ficando a sociedade autorizada 
a compensar com o valor a ser restituído eventuais débitos 
(mútuos) do sócio frente a mesma. A administração da So-
ciedade fica autorizada a realizar todos e quaisquer atos 
necessários para assegurar a redução de capital social e a 
restituição do valor correspondente aos sócios em questão. 
Nada mais a tratar. Barueri, 29/10/2020. Giovanni Longo 
- Sócio; Giuliano Longo - Sócio.

Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Proc.nº 0005117-09.2004.8.26.0009. A Dra. Fabiana Pereira Ragazzi,
Juíza de Direito da 1ª Vara Cível Regional da V ila Prudente-SP, na forma da lei. Faz saber a Marcus Vinicius
da Costa Santos, CPF 190.759.378- 06 que, Banco do Brasil S/A, lhe ajuizou ação de Execução de Título
Extrajudicial, objetivando a cobrança de R$ 5.049,10 (05/04/2003). Estando o executado em local ignorado,
foi deferida sua citação por edital, para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 dias, a fluir após os 20
dias supra, caso em que os honorários serão reduzidos pela metade; ficando também intimado do bloqueio
judicial em sua conta corrente, no valor de R$ 1.099,79, tendo o prazo legal 05 dias úteis para comprovar se
o valor é impenhorável ou excessivo e o prazo de 15 dias úteis para impugnar. Reconhecendo seu débito, o
devedor poderá depositar 30% do montante do principal e acessórios e requerer pagamento do restante em
6 parcelas mensais com juros e correção monetária. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, aos 09 de setembro de 2020.

18  e 19/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 DIAS Pessoa(s) a ser(em) citada(s): SERGIO LOURENÇO, brasileiro,
divorciado, empresário, RG nº 9.422.958 SSP/SP, inscrito no CPF nº 683.392.088-53, HIPOLITO LEITE DE
SIQUEIRA, brasileiro, divorciado, industrial, RG nº 3.980.236-X SSP/SP, inscrito no CPF nº 388.098.428-04
e ELIANA RIBEIRO DE SOUZA, brasileira, solteira, RG nº 19.505.011 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº
161.431.338- 59. O MM. Juíz de Direito da 41ª Vara Cível - Foro Central Cível - da Comarca de São Paulo
/São Paulo, Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho, na forma da lei, nos autos do processo nº 1056354-
92.2018.8.26.0100, em que é autor o Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, com sede no Setor
Bancário Sul, quadra 04, bloco C, lote 32, Edifício Sede III, em Brasília, DF, inscrito no CNPJ sob n.º
00.000.000/0001-91, endereço eletrônico cenopserv.oficios@bb.com.br, deferiu a citação por edital, nos termos
do artigo 256, e seguintes, do Código de Processo Civil de 2015, pois esgotados todos os meios de citação
dos réus. Pela presente, comunico que perante este Juízo tramita a ação pelo procedimento comum em
epígrafe, da qual fica Vossa Senhoria: CITADO(A) e INTIMADO(A) de todo o conteúdo da petição inicial e
da decisão, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de
ser considerada revel ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV,do CPC).
ADVERTÊNCIAS: 1- Caso não apresente defesa, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas
pela autora (Art. 344 do NCPC). OBSERVAÇÃO: Este processo tramita eletronicamente. A visualização da
petição inicial, dos documentos e da decisão que determina a citação (art. 250, II e V, do CPC) poderá ocorrer
mediante acesso ao site do Tribunal de Justiça de São Paulo, na internet, no endereço abaixo indicado, sendo
considerado vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a anexação. Petições,
procurações, contestação etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 20 de outubro de 2020. 18  e 19/11

Edital de Citação - Prazo 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO nº 0056302-26.2012.8.26.0100 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias 
Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) espolio de Francisco Baruel Neto, rep Maria Elvira Novaes Galvão 
Bueno, espolio de Maria Baruel Galvão Bueno, rep Maria Ruth Baruel Rodrigues, espolio de Vasco Baruel Galvão Bueno, rep 
Christina Spilborghs Galvão Bueno, espolio de Alberico Galvão Bueno Filho, inv Francisco Mariano Carvalho Galvão Bueno, 
Ruth Galvão Bueno Correa de Araujo de Odivella, Americo Baruel Galvão Bueno, Manoel Zito da Silva, Antonio Candido 
Ribeiro, Orquidea Lume Lozano e Jose Antonio Lozano, Palmyra Chiaffoni Lume, espólio de Maria Baruel Galvão Bueno, 
representante Maria Ruth Baruel Rodrigues, espólio de Vasco Baruel Galvão Bueno, representado por Christina Spilborghs 
Galvão Bueno e Anna Maria Correa de Araujo Odivellas, testamenteira de Ruth Galvão Bueno Correa de Araujo de Odivellas, 
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Taiselena 
Gasparetti Garrido, Meire Garavelli Ursi, Lazaro Arquimedes Ursi, Neusa Garavelli Kelme, Sergio Kelme e Jacomo Garavelli 
Neto ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Engenheiro Franco 
Zampari n° 86, antiga Rua F, Vila Baruel, São Paulo/SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo 
de 20 (vinte) dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                                                  B 17 e 18/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 1010078-39.2014.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) 
Marcos Roberto Soares Arriero CPF 189.547.288-12; A. B. M. Móveis Planejados Ltda. ME CNPJ 08.789.657/0001-91 e A.B.M. 
Madeiras e Ferragens Ltda., CNPJ 02.679.239/0001-65 que Angelina Paoli Sprocatti ajuizou incidente de desconsideração de 
personalidade jurídica da executada Sageo Ambientes Eirelli-ME, incluindo os sócios A. B. M. Madeiras e Ferragens Ltda., A. B. M. 
Móveis Planejados Ltda. ME, Bruno Geordani de Oliveira Soares, Marcos Roberto Soares Arriero e Andreza Geordani de Oliveira 
no pólo passivo da presente ação. Estando os sócios da executada Marcos Roberto Soares Arriero, A.B.M. Móveis Planejados 
Ltda. ME e A.B.M. Madeiras e Ferragens Ltda. em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta, bem como para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, conforme os termos do artigo 135 do CPC. Não sendo contestada a ação, os réus 
serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado na forma da lei.    [17,18] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1018546-
59.2018.8.26.0001 (U-1020) A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de 
Registros Públicos,do Foro Central Cível,da Comarca de SÃO PAULO,do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a José de Aquino, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se 
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Terezinha Batista de Araújo Mariano ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Doutor Orlando Zamitti Mammana, 204, nesta Capital, com 
área de 185,60 m². Contribuinte n. 070.038.0012-8, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir 
após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.            [17,18] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1042460-88.2014.8.26. 
0100 ( USUC 549 ) A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza,MM.Juiza de Direito da 1ªVara de Registros Públicos, do 
Foro Central Cível,da Comarca de SÃO PAULO,do Estado de São Paulo,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a José Gonçalves 
Carneiro,Marins Raymundo dos Santos,Maria Augusta de Jesus Gouveia,réus ausentes,incertos,desconhecidos,eventuais inte-
ressados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Daniela Mendonça de Nobrega ajuizou 
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Avenida Ultramarino, nº 1698 - Lauzane 
Paulista - São Paulo/SP, com área de 395 m², contribuinte nº 071.030.0010-7, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                   [17,18] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1084982-
91.2018.8.26.0100 ( U- 1209 )A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, 
etc.FAZ SABER a Guilherme Xavier de Brito, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como 
seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Guilherme Oswaldo Arbenz Júnior ajuizou(ram) ação 
de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Joaquim Távora, 1462, nesta Capital, 
com área de 114,00 m². Contribuinte n. 037.030.0037-6, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a 
fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.       [17,18] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1086589-
47.2015.8.26.0100 ( U-1075 )A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros 
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a 
Ana Bela de Oliveira Silva, Ricardo Oliveira dos Santos, Alvino Bispo dos Santos, Delvim Francisco, Valdeni Ribeiro da Silva, 
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Kiyoshi Takara e Sayoko Takara ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio dos 
imóveis localizados na Estrada Dom João Nery, nº 1307, lotes 37 e 38, São Miguel Paulista - São Paulo/SP, com área de 
392,50 m² e 422,50 m², contribuintes nº 134.130.0049-6 e 134.130.0048-8, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                [17,18] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1105768-
35.2013.8.26.0100 ( Usuc.12 )A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros 
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a José 
Gonçalves Roque, Manoel Maria Gonçalves Roque, Maria Gomes da Silva, Evans Importadora S/A, João Francisco Malzone, 
Rosita Negrelli Malzone, F.T. Carvalho Indústria de Roupas Ltda, Jiuji Maida, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Bec Comunicação S/C Ltda 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio dos imóveis localizados na Rua Ribeirão Claro, 194, 214, 
230 e 240, nesta Capital, com área de 3.000,00 m². Contribuinte n. 299.083.0109-6, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.            [17,18] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1000572-68.2016.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
RODRIGO REZENDE, CPF 299.118.708-55 e FLÁVIO VIEIRA IBIAPINO, CPF 354.948.508-54, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, tendo como corréu Restaurante Gourmet do Parque Ltda. Me, 
CNPJ 00.008.007/0001-50, para cobrança de R$ 369.311,50 (abril/2016), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário 

requererem o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo 

Processo 0203585-87.2011.8.26.0100 - O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de  
São Paulo, Dra. Clarissa Rodrigues Alves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RODRIGO LEOTERIO MORAES, RG 350361216, 
CPF 337.122.618-29, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Eletropaulo Metropolitana 
Eletricidade de Sao Paulo S/A, alegando em síntese: cobrança de R$19.712,58 (julho/2011), referente ao inadimplemento do 

COMPANHIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA PARA E-COMMERCE
CNPJ/MF nº 05.314.972/0001-74 - NIRE 35.300.436-041

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 1º de Setembro de 2020
Data, Horário e Local: No dia 1º de setembro de 2020, às 17:00 horas, na sede social da Companhia, situada 
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4440, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 
04538-132 (“Companhia”). Convocação e Presença: Dispensadas as forma lidades de convocação em virtude 
da presença da acionista detentora de ações representando 100% do capital social da Companhia, conforme 
assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. Mesa: Presidente: Rafael do Amaral Forte; 
Secretário: Breno Augusto de Almeida Rosso. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (1) o aumento do capital social 
da Companhia, com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social; (2) o Protocolo e Justificação 
da Cisão Parcial da Companhia, firmado pelas administrações da Companhia e da Loja Integrada Tecnologia 
para Softwares Ltda.; (3) a ratificação da nomeação e contratação dos peritos para a avaliação do acervo 
cindido da Companhia que será incorporado pela Loja Integrada Tecnologia para Softwares Ltda., a valor 
contábil, com base no balanço patrimonial da Companhia de 01 de setembro de 2020; (4) o laudo de avaliação 
do acervo cindido da Companhia emitido pelos peritos; (5) a cisão parcial da Companhia e incorporação do 
acervo líquido cindido pela Loja Integrada Tecnologia para Softwares Ltda., com a consequente redução do 
capital social da Companhia na mesma proporção do acervo cindido; e (6) a alteração do Artigo 5º do Estatuto 
Social, tendo em vista a cisão parcial da Companhia. Deliberações tomadas: Dando início aos trabalhos, o 
Sr. Presidente submeteu à apreciação da acionista as matérias constantes da ordem do dia, tendo sido 
aprovado, sem quaisquer restrições: (1) O aumento do capital social da Companhia, passando dos atuais 
R$ 22.712.869,48 (vinte e dois milhões, setecentos e doze mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta 
e oito centavos), para R$ 31.384.126,38 (trinta e um milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, cento e vinte 
e seis reais e trinta e oito centavos), sem a emissão de novas ações, nos termos do Artigo 169, §1º da Lei 
6.404/76, mediante a capitalização integral da reserva de lucros acumulados de exercícios anteriores, no 
valor total de R$ 8.671.256,90 (oito milhões, seiscentos e setenta e um mil, duzentos e cinquenta e seis reais 
e noventa centavos). Em consequência da deliberação acima, foi aprovada a alteração do caput do Artigo 5º 
do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital 
social é de R$ 31.384.126,38 (trinta e um milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, cento e vinte e seis reais, 
e trinta e oito centavos), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, dividido em 
1.525.019 (um milhão, quinhentas e vinte e cinco mil, e dezenove) ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal”. (2) o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Companhia (“Protocolo”), elaborado com base 
no balanço patrimonial da Companhia de 1º de setembro de 2020, firmado pelas administrações da Companhia 
e da Loja Integrada Tecnologia para Softwares Ltda. (“Loja Integrada”) em 1º de setembro de 2020, que passa 
a ser parte integrante desta ata como Anexo I e contempla as condições da referida cisão parcial; (3) a 
ratificação da nomeação e contratação das Sras. Clarissa Figueiredo Azevedo, brasileira, contadora, inscrita 
no CPF/ME sob o nº 119.309.257-43, inscrita perante o Conselho Regional de Contabilidade (CRC/RJ) sob 
o nº 01172886/O-6, Erica Couto Rocha Cicero, brasileira, contadora, inscrita no CPF/ME sob o nº 
093.815.587-36, inscrita perante o Conselho Regional de Contabilidade (CRC/RJ) sob o nº 0102480/O-7, 
Fernanda André Queiroz de André, brasileira, contadora, inscrita no CPF/ME sob o nº 107.374.637-24, 
inscrita perante o Conselho Regional de Contabilidade (CRC/RJ) sob o nº 0122224/O-4, todas com endereço 
profissional na Praia de Botafogo, nº 300, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (em conjunto, 
os “Peritos”), como peritos, para proceder à avaliação do acervo da Companhia a ser cindido, apurado a valor 
contábil, com base no balanço patrimonial da Companhia de 01 de setembro de 2020, nos termos e condições 
do Protocolo; (4) o laudo de avaliação do acervo da Companhia a ser cindido, emitido pelos Peritos, que passa 
a ser parte integrante desta Ata como Anexo II, de acordo com o qual o valor total da parcela a ser cindida 
do patrimônio da Companhia, apurado segundo o critério contábil, é de R$ 8.194.489,00 (oito milhões, cento 
e noventa e quatro mil e quatrocentos e oitenta e nove reais) (“Acervo Cindido”). (5) a cisão parcial da 
Companhia, com a versão do Acervo Cindido para a Loja Integrada, nos termos e condições definidos no 
Protocolo, com a consequente redução do capital social da Companhia em R$ 8.194.489,00 (oito milhões, 
cento e noventa e quatro mil e quatrocentos e oitenta e nove reais), passando de R$ 31.384.126,38 (trinta e 
um milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, cento e vinte e seis reais, e trinta e oito centavos) para 
R$ 23.189.637,38 (vinte e três milhões, cento e oitenta e nove mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta e 
oito centavos), com o cancelamento de 231.847 (duzentas e trinta e uma mil, oitocentas e quarenta e sete) 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. A administração da Companhia fica desde já autorizada 
a praticar todos os atos e firmar todos os documentos necessários à implementação e formalização das 
deliberações ora aprovadas, inclusive junto aos órgãos públicos, autarquias, empresas privadas, Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e etc. (6) Em consequência das deliberações acima, foi aprovada 
a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir a redução do capital social 
da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital social é de 
R$ 23.189.637,38 (vinte e três milhões, cento e oitenta e nove mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta e 
oito centavos), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, dividido em 1.293.172 (um 
milhão, duzentas e noventa e três mil, cento e setenta e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal”. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia 
pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os 
presentes assinada. (a) Mesa: Presidente: Rafael do Amaral Forte; Secretário: Breno Augusto de Almeida 
Rosso; (b) Acionista: VTEX Ecommerce Platform Limited (p.p. Breno Augusto de Almeida Rosso). A presente 
é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 1º de setembro de 2020. Mesa: Rafael do Amaral 
Forte - Presidente; Breno Augusto de Almeida Rosso - Secretário. JUCESP - 420.853/20-0 em 05/10/2020. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SANTISTA TEXTIL LTDA. - CNPJ nº 61.520.607/0001-97 - NIRE 35.232.137.39-0 - ATA DE REUNIÃO 
ANUAL DE SÓCIOS REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2020 - 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada 
no dia 28 (vinte e oito) de agosto de 2020, às 10h00, na sede social da Santista Textil Ltda., localizada 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.240, 6° andar, conjunto 61/62, CEP 
01.455-000 (“Sociedade”). 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de 
convocação da reunião, tendo em vista a presença da única sócia da Sociedade representando, a 
totalidade do capital social da Sociedade, nos termos do Artigo 1.072, §2º da Lei nº 10.406/02 (“Código 
Civil”), a saber: GSL HOLDINGS S.A. DE C.V., sociedade constituída e existente de acordo com as leis 
do México, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 31.803.538/0001-68, 
com sede na Cidade de Torreon, Estado de Coahuila, na Rua Independência, nº 3545, L. 11, Col. 
Residencial El Fresno, 27018, neste ato representada por sua procuradora, Cristina Dal Pozzo Ermel 
Milani, brasileira, casada, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil sob o n° 333.636, 
portadora da Cédula de Identidade RG sob o n° 23.396.022-3 e inscrita no CPF n° 286.277.308-57, 
residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua 
Hungria, nº 1.240, 6o andar, conjunto 61/62, CEP 01.455-000. 3. PUBLICAÇÕES LEGAIS: De acordo 
com o artigo 3º da Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2017 e o artigo 1º da Deliberação JUCESP n° 
02, de 25 de março de 2015, as demonstrações financeiras da Sociedade relativas ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019 foram devidamente publicadas no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo - Empresarial, no dia 19 de agosto de 2020, nas páginas 16 e 17, e no jornal “Valor 
Econômico”, no dia 19 de agosto de 2020, na página E04, cujas cópias integram a presente ata na forma 
do Anexo I. 4. MESA: Presidente: Sr. Gilberto Mestriner Stocche; e Secretária: Sra. Cristina Dal Pozzo 
Ermel Milani. 5. ORDEM DO DIA: A única sócia deliberou a respeito dos seguintes assuntos: (i) as contas 
dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Sociedade, 
referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) a destinação do resultado do 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e (iii) a autorização para que a administração da 
Sociedade pratique todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações a serem 
tomadas nesta Reunião Anual de Sócios, uma vez aprovadas. 6. DELIBERAÇÕES: Após discussão das 
matérias constantes da ordem do dia, foram aprovadas sem quaisquer ressalvas, conforme abaixo: 6.1. 
Aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo a transcrição 
apenas das deliberações tomadas. 6.2. Consignar que o balanço patrimonial e as demais demonstrações 
financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foram colocados à disposição da 
única sócia, GSL HOLDINGS S.A. DE C.V., acima qualificada, na sede da Sociedade com antecedência 
de 30 (trinta) dias da presente reunião, nos termos do Artigo 1.078, §1° do Código Civil. 6.3. Aprovar as 
contas dos administradores, o balanço patrimonial, a demonstração de resultado e as demais 
demonstrações financeiras da Sociedade, todas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019; 
e 6.4. Aprovar a destinação do resultado negativo apurado no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2019, no valor total de R$ 121.248.465,91 (cento e vinte e um milhões, duzentos e 
quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos), o qual será 
integralmente destinado à conta de prejuízos acumulados da Sociedade, que passa a ser de R$ 
738.726.996,62 (setecentos e trinta e oito milhões, setecentos e vinte e seis mil, novecentos e noventa 
e seis reais e sessenta e dois centavos). Em razão dos prejuízos apurados, a única sócia não fará jus ao 
recebimento de qualquer valor a título de distribuição de resultados em relação ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2019. 6.5. Autorizar a administração da Sociedade a praticar todos os atos necessários 
e/ou aplicáveis para a fiel implementação das deliberações tomadas na presente Reunião Anual de 
Sócios. 7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, 
a reunião foi encerrada e a presente ata lavrada, lida, conferida, e por todos assinada. São Paulo/SP, 28 
de agosto de 2020. Mesa: Gilberto Mestriner Stocche - Presidente; Cristina Dal Pozzo Ermel Milani - 
Secretária. Única Sócia - GSL HOLDINGS S.A. DE C.V.  p.p. Cristina Dal Pozzo Ermel Milani. JUCESP 
nº 378.457/20-2 em 15/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0035223-10.2020.8.26.0100  
(Processo principal: 1119685-19.2016.8.26.0100) O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 37ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Lívia Martins Trindade, na forma da Lei, etc., Faz Saber  
a Zene Industrial Ltda - Me, CNPJ 06.230.549/0001-59, na pessoa de seu representante legal, que a 
Ação de Procedimento Comum, requerida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo 
S/A, foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 12.122,01 (07/2020), corrigidos 
monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando a executada 

pagamento voluntário do débito, sob pena de ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários 
advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada, independente de penhora ou nova intimação, ofereça 

B 18 e 19/11

CIBRASEC Companhia Brasileira de Securitização
Companhia Aberta - CNPJ/MF 02.105.040/0001-23 - NIRE 35.300.151.402
Extrato da Ata da 109ª Reunião do Conselho de Administração

Data, hora, local: 30.09.2020, 10hs, sede social, Rua Tabapuã, 1.123, conjunto 215, São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos mem-
bros. Mesa: Presidente: Daniel Monteiro Coelho de Magalhães, Secretária: Andressa Maciel Scerni. Deliberações aprovadas: 1. 
O Código de Ética e de Conduta da Cibrasec e o Código de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo na for-
ma do Anexo A e Anexo B; 2. Renúncia de Ila Alves Sym, brasileira, casada, advogada, RG 3757380-1-SSP/SP, CPF/ME 041.045.637-
30, domiciliada em São Paulo/SP, ao extinto cargo de Diretora Jurídica, mediante a assinatura do termo de renúncia (Anexo C), e a 
eleição desta para ocupar o cargo de Diretora de Compliance. 2.1. A Diretora eleita cumpre todos os requisitos do artigo nº 147, Lei 
nº 6.404/76 conforme alterada e será investida em seu cargo mediante assinatura do Termo de Posse (Anexo C) e Declaração de 
Desimpedimento arquivada na sede da Companhia; 3. Ratifi cação da composição da Diretoria, todos com mandato até a Reunião 
do Conselho de Administração a realizar-se em abril de 2022, que deliberará sobre a eleição dos membros da Diretoria, conforme 
abaixo: a) O Sr. Daniel Monteiro Coelho de Magalhães, brasileiro, administrador de empresas, RG 44.997.520 -SSP/SP, CPF/
MF 353.261.498-77, eleito na reunião do Conselho de Administração em 04/02/2020 e que ocupa os cargos de Diretor Presidente, 
e Diretor de Relações com Investidores; b) A Sra. Juliane Effting Matias, brasileira, administradora de empresas, RG 34.309.220-
7, CPF/MF 311.818.988-62, eleita na Reunião do Conselho de Administração em 04/09/2019 e que ocupa o cargo de Diretora de 
Operações; c) A Sra. Ila Alves Sym, brasileira, advogada, RG 375738-01 SSP/SP, CPF/MF 041.045.637-30, eleita na reunião do Con-
selho de Administração, realizada nesta data e que, doravante passa a ocupar o cargo de cargo de Diretora de Compliance; e d) O 
Sr. Jose Miguel da Fonseca Rodrigues, brasileiro, administrador de empresas, RG 20.301.83-9 CRA/RJ, CPF/MF 854.308.117-
34, eleito na Reunião de Conselho de Administração em 07/10/2019 e que ocupa o cargo de Diretor Geral e de Controladoria. En-
cerramento: Nada mais. São Paulo, 30.09.2020. Conselheiros: Ivo Vel Kos, Daniel Monteiro Coelho de Magalhães, Ivan Ferrucio 
Reche da Silva Filgueiras. JUCESP nº 477.885/20-2 em 12.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE Maria Helena da Silva Galvão 
E Sena, REQUERIDO POR Maria Leticia da Silva Galvão e Sena - PROCESSO Nº 1128056-98.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 7ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Erica Regina Colmenero Coimbra, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 
16/04/2020, foi decretada a INTERDIÇÃO de MARIA HELENA DA SILVA GALVÃO E SENA, CPF 798.242.268-34, declarando-o(a) 
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) 
Sr(a). Luiz Felipe da Silva Galvão e Sena, CPF 010.121.828-19. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez 
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NOTIFICAÇÃO
Ao Sr Caio Elias Melozo Torres, último endereço conhecido, Alameda Ministro Rocha
Azevedo nº 848 - São Paulo/SP. Atualmente em local ignorado. Ricardo da Silva Pio,
brasileiro, casado, domiciliado nesta Capital, Rua Joaquim Guimaraes 651 vem pela
presente NOTIFICAR V. Sa. Caio Elias Melozo Torres, para retirar os 135 (cento e trinta
e cinco) pares de sapatos femininos que se encontram armazenados nessa Capital,
Rua Lisboa nº 453 há mais de 2 a (dois) anos, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do
recebimento desta, mediante pagamento do armazenamento por necessidade absoluta
de desocupação do local. A não retirada no prazo acima estipulado, implicará na perda
dos mesmos, que serão doados. Atenciosamente, São Paulo, 13 de novembro de
2020. Ricardo Da Silva Pio.
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RKC de Kart: Penúltima etapa
define os favoritos ao título

PÁGINA 6 QUARTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2020

Cuidados para previnir a Covid 19:
- Use máscaras
- Lave bem as mãos
- Evite aglomerações
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Pódio da categoria Challenge do RKC

Alberto Otazú (Stock), Luiz Gouvêa (Light) e Geison Granelli (Challenge) vencem etapa. Alberto Otazú (Stock e Challenge) e Alexandre Porche (Light) lideram o campeonato
A quinta e penúltima etapa do

campeonato do Rotary Kart Club
(RKC) definiu no Kartódromo
de Interlagos (São Paulo/SP), no
último fim de semana, os favori-
tos à conquista da 10ª tempora-
da do certame. Com vitórias de
Alberto Otazú (Stock), Luiz
Gouvêa (Light) e Geison Grane-
lli (Challenge), a liderança com
descarte está nas mãos de Alber-
to Otazú (Stock e Challenge) e
Alexandre Porche (Light).

“Este é um dos campeonatos
mais duros que já disputei em
quatro anos e meio de carreira e
estou feliz em ter condições
matemáticas de ser campeão em
duas categorias. E o mais legal é
que estou brigando pelos títulos
com um piloto, apoiador e ami-
go (Nelson Reple) que começou
pelas minhas mãos e foi meu alu-
no, e com outro amigo, apoiador
e aluno (Rogério Cebola), que
subiu duas vezes no pódio comi-
go”, comentou Alberto Otazú
(AVSP/Bianchi Automóveis/Car-
doso Funilaria e Pintura/No Fire

Services/Rolley Ball/Speed Tru-
ck/TS Sports), referindo-se a
Nelson Reple, um dos pilotos
mais rápidos da rodada e que está
na briga direta pela conquista nas
categorias Stock e Challenge.

A programação começou
com a principal categoria, em que
Nelson Reple garantiu a primei-
ra colocação no grid
(1min08s917), a pole position
mais rápida do dia, o que lhe ga-
rantiu uma camiseta personaliza-
da da Harderthan, deixando Fábio
PL ao seu lado, a apenas 58 mi-
lésimos de segundo, e o estre-
ante Beto Dicker em terceiro. O
líder do campeonato da Stock
Alberto Otazú partiu apenas da
15ª posição, por ter trocado de
kart após a volta de abertura da
tomada de tempos.

Na prova, enquanto Nelson,
Fábio, Beto e Rogério Cebola
brigavam na ponta, Otazú veio
escalando muito rapidamente o
pelotão e no meio da prova já
aparecia na liderança. Sozinho na
frente, ainda marcou

1min07s559 na antepenúltima
passagem, e ganhou um par de
luvas DKR pela Melhor Volta do
dia. Alberto Otazú venceu pela
quarta vez em cinco etapas, com
a margem de 6s421 sobre Nel-
son Reple. Em terceiro terminou
Rogério Cebola. Completaram o
pódio Fábio PL, Jorge Felipe e
Beto Dicker, respectivamente.

Na etapa dos pilotos estrean-

tes e novatos a pole position
(1min09s880) ficou pela primei-
ra vez com José Mauro Claudi-
no, seguido de Caio Terra, Ale-
xandre Porche, Arthur Martins e
Cássio Machado. O líder do cam-
peonato da Light Thiago Meirel-
les largou dos boxes por ter tro-
cado de kart após a tomada de
tempos, tendo a missão de ultra-
passar outros 23 karts.

A corrida da Light foi a mais
bonita de se assistir, com briga
intensa entre os seis primeiros,
com várias trocas na liderança,
inicialmente com Caio Terra e
Alexandre Porche. No nono giro
o vencedor da etapa anterior, Ri-
cardo Cesar foi cronometrado
com a volta mais rápida
(1min08s542), empurrando Luiz
Gouvêa e entra na briga também.
Enquanto isto, com kart ruim
Meirelles andava nas últimas po-
sições até abandonar na antepe-
núltima volta. No final, a vitória
ficou com Luiz Gouvêa, apenas
0s228 a frente de Ricardo Cesar,
com Rodrigo Silva em terceiro.
Porche terminou em quarto e re-
assumiu a liderança do certame,
e Caio Terra e José Mauro com-
pletaram o pódio. Destaque para
Andrea Senigalia, que alcançou
um excelente sétimo posto.

Novidade do 10º RKC Ren-
tal Kart, a categoria Challenge
teve Leonardo Ferreira como
vencedor da Luck Dog e largou
da primeira posição, seguido de
Nelson Reple, Alberto Otazú e
Marcelo Costa, Fernando Teles
e Geison Granelli. Quem se apro-

veitou bem foi Nelson, que as-
sumiu a liderança, seguido de
Alberto, que logo no segundo
giro fez a sua Jocker Lap e pas-
sou aí para a ponta.

Reple fez a volta mais curta
obrigatória na quinta passagem,
já com Granelli em seu encalço,
e ambos reapareceram nas duas
primeiras posições, seguido de
Otazú, Rogério Cebola e Teles.
Nelson Reple ainda fez a volta
mais rápida da corrida
(1min08s542), mas na última
volta Geison Granelli – que car-
regava o Lastro do Sucesso, que
é um peso extra de 10 quilos, ou
seja, largou com 110 quilos, a
exemplo de Otazú -, fez a ultra-
passagem para vencer com ape-
nas 0s147 de folga. Em terceiro
terminou Alberto Otazú – que
continua liderando o campeona-
to com os descartes -, seguido
de Rogério Cebola, Fernando
Teles e Guto Oliveira, fechando
o pódio.

A última etapa do RKC Kart
será realizada no dia 6 de dezem-
bro, a partir das 17 horas, nova-
mente no kartódromo de Inter-
lagos.

Um duelo adiado na primei-
ra rodada do turno da Superliga
Banco do Brasil 20/21 mascu-
lina de vôlei é a atração desta
quarta-feira (18) na competi-
ção. O Vôlei UM Itapetininga
(SP) jogará com a Apan/Eleva/
Blumenau (SC), às 17h, no gi-
násio Ayrton Senna, em Itape-
tininga (SP). O Canal Vôlei
Brasil transmitirá ao vivo. A
partida foi adiada porque no fi-
nal de outubro seis atletas da
equipe do treinador Pedro
Uehara, o Peu, testaram posi-
tivo para Covid-19.

O Vôlei UM Itapetininga
aparece em sexto lugar na
classificação geral, com seis
pontos (duas vitórias e uma
derrota). A Apan/Eleva/Blu-
menau está na oitava posição,
com três pontos (um resul-
tado positivo e dois negati-
vos). O EMS Taubaté Funvic
(SP), única equipe invicta, li-
dera, com 12 pontos.

Na última rodada tanto Vô-
lei UM Itapetininga como
Apan/Eleva/Blumenau conse-
guiram vitórias na competição.
A equipe do interior paulista su-
perou o Caramuru Vôlei (PR)
por 3 sets a 1 enquanto o grupo
catarinense venceu o Vedacit
Vôlei Guarulhos (SP) por 3
sets a 2. O treinador Peu, do
Vôlei UM Itapetininga, espera
uma partida equilibrada contra
a equipe paulista.

“É um jogo importante para

Superliga Banco do Brasil

Vôlei UM Itapetininga
enfrenta APAN/Eleva/

Blumenau nesta quarta-feira
Equipe paulista jogará com time catarinense, às 17h, no
ginásio Ayrton Senna, em Itapetininga (SP). Canal Vôlei
Brasil transmitirá ao vivo

APAN /Eleva/Blumenau busca segunda vitória

nossa equipe. A Apan/Eleva/
Blumenau montou um time ain-
da mais experiente para esse
ano com jogadores qualifica-
dos como o Franco, o Ialis-
son e o Evandro. Eles fize-
ram um jogo muito difícil no
domingo em Guarulhos
(SP). Além disso, eles têm
tiveram alguns problemas fí-
sicos e tenho certeza que
isso vai melhorar ainda mais
a concentração deles. É um
jogo que promete ser bem
difícil pela importância na
classificação e ganha sinais de
decisão. Estamos estudando
bastante o time deles para en-
trar em quadra com as marca-
ções bem feitas”, disse Peu.

Pelo lado da Apan/Eleva/
Blumenau, o treinador André
Donegá comentou sobre o
momento atual da competição
e a dificuldade de enfrentar um
adversário direto na Superliga
Banco Do Brasil.

“É um jogo importante
contra um adversário que pos-
sui objetivos semelhantes no
campeonato. Estamos em bus-
ca do melhor ritmo de jogo
porque pela pandemia e as nor-
mas estaduais tivemos um tem-
po reduzido de preparação. É
começo de temporada, com as
equipes ainda oscilando nas
partidas, e os jogadores bus-
cando uma melhor forma físi-
ca e técnica”, finalizou André
Donegá.  
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Stock Car sob pressão máxima
 em Goiânia

Rubens Barrichello é o maior vencedor em atividade na pista
de Goiânia

É a última chance de garantir
que se estará na Super Final bri-
gando pelo título. E quem che-
gou até aqui em condições de
sonhar com essa possibilidade,
fez por merecer. A Stock Car re-
aliza no próximo final de sema-
na seu penúltimo encontro de
2020, no Autódromo Internaci-
onal de Goiânia Ayrton Senna. A
categoria desembarca em um de
seus mais tradicionais traçados
sob pressão máxima: para “sobre-
viver” à 10ª e 11ª etapas, que se-
rão disputadas no sábado e domin-
go, ninguém pode se dar ao luxo
de pilotar menos que 100%. Afi-
nal, em 14 corridas o campeona-
to teve até o momento 11 vence-
dores. Mais do que isso, chama a
atenção a intensidade da disputa

dentro da pista: em Curitiba, na
etapa anterior, a Stock Car colo-
cou nada menos que 21 carros
dentro do mesmo segundo, em
uma exibição que levou pilotos,
carros e equipes ao limite.

As etapas de Goiânia serão
realizadas nos dois formatos tra-
dicionais: a 10ª etapa, no sába-
do, em rodada simples, e a 11ª,
no domingo, em rodada dupla. 
Depois de um final de semana
impecável em Curitiba, onde
venceu duas das três provas, Thi-
ago Camilo passou a liderar a ta-
bela, com 222 pontos, seguido
por Ricardo Zonta (198), Rubens
Barrichello (196), Ricardo Mau-
rício (193) e o até então líder
Cesar Ramos, que está empata-
do com o tricampeão Daniel Ser-

ra (190). Com o descarte dos três
piores resultados como manda o
regulamento, a contagem passa a
ser Camilo (212), Zonta (190),
Serra (185), Barrichello (182),
Ramos (180) e Maurício (177).

Instabilidade dos líderes –
Em uma situação normal, a vanta-
gem de 24 pontos (22 com des-
cartes) de Thiago seria até con-
fortável. Mas a realidade é outra:
a Stock colocará em jogo 84 pon-
tos em Goiânia, o que torna a sua
dianteira bem menos tranquiliza-
dora. Basta lembrar que neste ano
Barrichello, que chegou a Casca-
vel na liderança, e Ramos, que era
o ponteiro ao desembarcar em
Curitiba, despencaram durante o
final de semana da liderança para
o quinto e o sexto lugares na ta-
bela, respectivamente.

Além disso, em 2019, na
mesma Goiânia o então líder
Daniel Serra entrou na pista com
18 pontos de dianteira sobre Ri-
cardo Maurício – e com apenas
54 pontos em disputa na ocasião.
Ainda assim, Serra passou aper-
tado: conseguiu um quarto e um
10º lugares e teve que enfrentar
outros cinco pilotos na Super
Final, que como ele chegaram
com chances de título após a pe-
núltima rodada em Goiânia.

O duelo em Goiânia – A Sto-
ck Car abriu a temporada 2020
em Goiânia, com duas provas no
domingo valendo pela primeira
etapa do ano. Os resultados na-
quela ocasião mais embaralham

as cartas do que sinalizam para o
domínio de alguém no próximo
final de semana. As vitórias fo-
ram, respectivamente, de Ricar-
do Zonta e Rubens Barrichello –
que saiu de Goiânia na liderança.
Camilo teve um desempenho
competitivo, com um sexto e um
quinto lugares, mas não conse-
guiu chegar ao pódio.

Ainda entre os atuais líderes,
Daniel Serra também andou for-
te, registrando um quarto e um
sexto lugares. Ricardo Maurício
subiu ao pódio com um terceiro
lugar na Corrida 1, mas teve di-
ficuldades na prova complemen-
tar e terminou em 13º. E Zonta
poderia ter dominado o final de
semana depois da vitória na Cor-
rida 1, mas não pontuou na se-
gunda prova por quebra do carro.

No histórico de vitórias en-
tre os pilotos em atividade, Ru-
bens Barrichello reconhece que
tem sorte em Goiânia, onde já
acumulou cinco primeiros luga-
res. Camilo vem logo atrás, com
três vitórias. Encostados nele,
Zonta, Serra e Átila Abreu so-
mam dois primeiros lugares, en-
quanto Ricardo Maurício venceu
uma vez no traçado goiano.

O Sportv2 mostrará o classi-
ficatório e a corrida válidos pela
10ª etapa no sábado, a partir das
8h50 e 12h, respectivamente. No
domingo, a transmissão começa
com a definição do grid, às 8h50,
e segue, às 10h30, com a rodada
dupla da 11ª etapa.
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Melo e Kubot são superados por
Krawietz e Mies no ATP Finals

O jogo entre o mineiro Mar-
celo Melo e o polonês Lukas
Kubot diante dos alemães Kevin
Krawietz e Andreas Mies abriu na
terça-feira (17) a segunda roda-
da do Grupo Mike Bryan do ATP
Finals. Krawietz e Mies marca-
ram 2 sets a 0, parciais de 6/2 e
7/6 (7-5), em 1h22min, e Melo
e Kubot dependem agora de uma
combinação de resultados para
chegar à semifinal do torneio, na
O2 Arena, em Londres, na Ingla-
terra. Nesta terça à tarde jogam
ainda o norte-americano Rajeev
Ram e o britânico Joe Salisbury
diante do holandês Wesley Ko-
olhof e do croata Nikola Mek-
tic. A terceira e última rodada do

grupo será nesta quinta-feira
(19), quando Melo e Kubot en-
frentam Koolhof e Mektic.

Um primeiro set com que-
bras para as duas duplas e um se-
gundo sem chances de breaks,
decidido no tie-break. No pri-
meiro, os alemães quebraram
duas vezes, chegando a abrir 4/1.
Melo e Kubot devolveram um
dos breaks e sacaram em 4/2.
Mas, uma nova quebra fez os ad-
versários marcarem 5/2 e fecha-
rem em 6/2. No segundo, muito
equilíbrio, com as duas parceri-
as mantendo seus serviços, sem
dar oportunidades de break, 6/6.
No tie-break, Krawietz e Mies
fizeram 3/0, Melo e Kubot rea-

giram no décimo primeiro pon-
to, encostando, mas com novo
mini break os alemães marcaram
7-5 e definiram o resultado.

Melo faz em Londres, este
ano, sua oitava participação se-
guida no Finals, recordista entre
os brasileiros, a quarta ao lado de
Kubot, que já jogou em seis tem-
poradas. E disputa esta edição
como o tenista que mais vezes
esteve no torneio entre todos os
classificados nas duplas em 2020
e como a sequência ativa mais
longa entre os jogadores, tanto em
simples como em duplas. Nos
setes anos em que já participou,
foi duas vezes vice-campeão – em
2014 com o croata Ivan Dodig e,

em 2017, com o parceiro polo-
nês. O torneio que reúne as oito
melhores parcerias da temporada
está comemorando 50 anos, em
sua despedida da capital inglesa.
A partir de 2021, a cidade italiana
de Turim receberá o Finals.

Fase de grupos - Na primeira
fase, as oito duplas são divididas
em dois grupos, jogando todas
contra todas dentro dele. As duas
melhores de cada um disputam as
semifinais neste sábado (21). A
decisão do título será neste do-
mingo (22). Este ano, os nomes
dos grupos das duplas são uma
homenagem aos irmãos Bob e
Mike Bryan, que deixaram as
quadras nesta temporada. 


