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Resultado do PIB evidencia
prejuízos da covid-19
Isenção de conta de luz beneficiará a
185.788 imóveis no Amapá
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PIB do terceiro trimestre mostra
recuperação em V, diz Paulo Guedes

O diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), José
Ronaldo Souza Júnior, disse na
quinta-feira (3) que o crescimento de 7,7% do Produto Interno Bruto (PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país) no terceiro trimestre deste ano mostrou recuperação baseada fortemente
em demanda por bens. Segundo José Ronaldo, ficou evidenciado também que a demanda
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Previsão do Tempo
Sexta: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,13
Venda:
5,14
Turismo
Compra: 5,17
Venda:
5,30

EURO
Compra: 6,24
Venda:
6,24

28º C
19º C

Noite

As empresas que declaram
débitos e créditos tributários
podem quitar as contas com o
Fisco por meio do Pix, novo sistema de pagamentos instantâneo
do Banco Central. Em parceria

com o Banco do Brasil, a Receita Federal está adaptando o recolhimento de tributos à nova tecnologia, lançada no mês passado
e que executa transferências em
até dez segundos.

fôlego no fim da sessão. O dólar
comercial encerrou o dia vendido a R$ 5,14, com recuo de R$
0,102 (-1,94%). Na mínima do
dia, por volta das 13h40, chegou
a ser vendido a R$ 5,12. A cotação está no menor nível desde 22
de julho, quando tinha fechado
em R$ 5,114.
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1,12 milhão de doses.
O acordo entre o governo do
estado e a Sinovac prevê 46 milhões de doses para São Paulo,
sendo 6 milhões já prontas para
aplicação e 40 milhões em forma de matéria-prima para produção, envase e rotulagem em fábrica própria do Instituto Butantan.
Página 2

Brasil registra 175,2 mil
mortes e 6,48 milhões de
casos da covid-19

O novo modelo do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), principal
documento de arrecadação do
governo federal, passará a ter um
código QR.
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Esporte

Porsche Cup encerra
temporada com prova de
500 km em Interlagos
Foto/ Luca Bassani

A China aterrissou com sucesso uma espaçonave na superfície lunar, em uma missão
histórica para recolher amostras, informou a mídia estatal
chinesa.
A sonda Chang’e-5 foi lançada em 24 de novembro. A
missão não tripulada, em homenagem à mítica deusa chinesa da Lua, visa a coletar material para ajudar os cientistas
a saber mais sobre as origens
da Lua.
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Chegou na quinta-feira (3) à
capital paulista uma remessa
com 600 litros a granel da vacina Coronavac, desenvolvida pela
farmacêutica chinesa Sinovac em
parceria com o Instituto Butantan. Essa quantidade equivale a 1
milhão de doses da vacina. Somada com a primeira remessa de
doses prontas, o estado totaliza

Com 61 pilotos distribuídos
em 27 carros, a temporada de
2020 da Porsche Cup chega a sua
etapa final, uma jornada de 500
km neste domingo em Interlagos.
Com os títulos da Sprint já definidos, os pilotos correm para conhecer os campeões do Endurance
Series e os campeões Overall na
temporada que marcou o aniversário de 15 anos do maior evento de
Gran Turismo da América Latina.
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Copa São Paulo de Kart e Copa
KGV anunciam novo calendário
e definem categorias para 2021
O calendário 2021 das
competições oficiais no Kartódromo Granja Viana está definido. Os campeonatos voltarão em fevereiro com as aberturas da Copa São Paulo de Kart
e Copa KGV. Animados para o
próximo ano, os organizadores
esperam cada vez mais competidores no grid após uma temporada diferente em 2020 por
conta da pandemia de coronavírus.
“Estamos muito animados
para a próxima temporada e
provamos em 2020 que podemos organizar campeonatos
com bastante segurança. Acredito em que em 2021 teremos o retorno de muitos

Foto/ Pedro Bragança

China
anuncia
pouso de
espaçonave
na Lua para
recolher
material

Influenciado pelo avanço nas
vacinas contra a covid-19 e pela
expectativa de estímulos nos Estados Unidos, o mercado teve um
dia de otimismo na quinta-feira
(3). O dólar fechou no menor
valor desde julho. A bolsa subiu
e renovou a máxima desde o fim
de fevereiro, mesmo perdendo o

São Paulo recebe 600 litros a
granel da vacina CoronaVac

Foto/Marcello Casal Jr./ABR

O Japão pode proibir a venda de veículos novos movidos
a gasolina em meados da década de 2030 para privilegiar veículos híbridos ou elétricos,
informou a emissora pública
NHK na quinta-feira (3), alinhando-se a outros países e
regiões que estão impondo
restrições a veículos dependentes de combustíveis fósseis.
A medida viria na esteira da
promessa feita em outubro
pelo
primeiro-ministro,
Yoshihide Suga, de fazer o Japão zerar a emissão de carbono até 2050 e tornar o país a
segunda nação do G7, em pouco mais de duas semanas, a estabelecer um prazo para eliminar gradualmente os veículos a
gasolina.
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Receita Federal e Banco
do Brasil iniciam
arrecadação com Pix

Dólar cai para R$ 5,14 e
fecha na menor cotação
desde julho

pilotos e equipes amam o
kart. Nós continuaremos seguindo os protocolos de acordo com as autoridades de saú-

de e esperamos um sucesso
cada vez maior das nossas copas”, diz Felipe Giaffone, proprietário do KGV.
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Quinta etapa encerra o
ano com duplas olímpicas
em boa fase
Foto/ Wander Roberto

Japão pode
proibir
veículos a
gasolina em
meados da
década de
2030

por serviços ainda está muito
prejudicada pela pandemia do
novo coronavírus.
Os números do PIB foram
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). “O PIB teve
uma recuperação no terceiro
trimestre muito melhor do
que qualquer um imaginava
em previsões anteriores. De
fato, é uma recuperação bastante forte, comparativamente ao que se previa anteriormente.
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Ágatha sobe na rede para o bloqueio
O ano de 2020 foi atípico
em todos os aspectos. No âmbito esportivo a pandemia da
COVID-19 cancelou eventos
em todo o planeta, e adiou o
sonho olímpico de muitos
atletas. No vôlei de praia do
Brasil, no entanto, o retorno
das atividades em setembro
trouxe uma nova perspectiva
para as duplas classificadas
para Tóquio. Nesta semana,
entre os dias 3 e 6 de dezembro, a quinta etapa do Circuito Brasileiro 20/21 será realizada mais uma vez no Centro de Desenvolvimento de
Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ), e contará com a presença das duplas olímpicas
Ágatha/Duda (PR/SE) e Ana
Patrícia/Rebecca (MG/CE),
que fazem um duelo a parte na
temporada. Cada parceira ganhou duas das quatro etapas disputadas até aqui.
Assim como aconteceu já
na quarta etapa, há duas semanas, o torneio principal terá a
participação de 24 duplas divi-

didas em seis grupos com quatro parceiras cada. Serão 16
garantidas pelo ranking nacional, e mais oito que virão da
fase classificatória, o qualifyng, que acontece ao longo
desta quinta-feira (03.12),
quando outros 24 times se
enfrentam em partidas eliminatórias em busca de um lugar entre os melhores.
Os fãs poderão conferir
todos os lances do torneio
com as transmissões ao vivo
realizadas
no
site
voleidepraiatv.cbv.com.br, na
fanpage da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) no
Facebook, no aplicativo da
CBV, e, a partir das semifinais,
no sábado (28.11), exclusivamente nos canais SporTV.
Campeãs na etapa passada, Ágatha e Duda (PR/SE)
lideram o ranking da temporada e chegam em Saquarema com o intuito de seguir evoluindo de olho nos
Jogos Olímpicos do ano
que vem.
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São Paulo recebe 600 litros a
granel da vacina CoronaVac
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D I AS
A coluna de política do jornalista Cesar Neto é publicada na
imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na Internet desde 1996,
o site www.cesarneto.com recebeu Medalha Anchieta (Câmara
paulistana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia paulista).
Twitter @cesarnetoreal
+
CÂMARA (SP)
O reeleito vereador Rinaldi (líder PSL) será literalmente ungido hoje - em convenção nacional - presidente da “Quadrangular
Família Global”. Em tempo : tá lançando uma Edição Histórica
da Bíblia (João Ferreira de Almeida revista e corrigida com os
Ritos e Cerimônias da igreja)
+
PREFEITURA (SP)
Reeleito Bruno Covas (PSDB) pode surpreender - partidariamente - em algumas mudanças pra 2021, tanto em seu Secretariado, como no apoio ao vereador governista que disputar a Presidência da Mesa do Parlamento paulistano e por fim em relação a
quem vai ser o seu líder
+
ASSEMBLEIA (SP)
Eleições municipais 2020 : José Wellington Bezerra da Costa Neto demonstrou o que é ser cristão nas entrevistas à imprensa via Tribunal Regional Eleitoral (SP). O jovem juiz é primo da
deputada Marta Costa (PSD), filha do pastor José Wellington
(Assembleia de Deus Belém)
+
GOVERNO (SP)
Ontem João Doria (PSDB) chutou o balde ao dizer que se o
governo Bolsonaro não permitir que a Anvisa certifique a vacina
chinesa (via Butantã) e arraste o início da vacinação contra a Covid 19 pra março 2021. Ameaçou que vai começar a vacinar em
janeiro em todo o Estado
+
CONGRESSO (BR)
Como Bolsonaro foi deputado federal por muito tempo, isso
dá a ele a condição de realizar de dividir seu governo não só com
parlamentares cujos partidos pertencem ao atual ‘centrão’. O Presidente já tem negociado pra 2022 com base nos resultados das
eleições municipais
+
PRESIDÊNCIA (BR)
Brasileiros não querem saber se em vez de Renda Cidadã o
programa de ajuda financeira aos mais pobres - em função da
pandemia Covid 19 - seguirá sendo Bolsa Família a partir de 2021.
Desde os desempregados até quem sobrevive fazendo o que dá
pra fazer, querem grana
+
PARTIDOS
No PODEMOS (ex-PTN): muitos dos eleitores que deram
mais de 2 milhões de votos pro cargo de senador em 2108 ao
vereador Mario Covas (ex-PSDB), tio do reeleito prefeito Bruno Covas (PSDB), devem votar no vereador - não reeleito - pra
deputado federal nas eleições 2022 ? ...
+
POLÍTICOS
... No PTB, o veteraníssimo deputado estadual Campos Machado (eterno líder da bancada e eterno dirigente paulista) tá preocupado com o fato do partido não ter eleito nenhum candidato
pra Câmara paulistana em 2020. Em 2022 pode rolar o mesmo
em relação a Assembléia (SP)!

cesar@cesarneto.com

Estado de SP registra
42,6 mil óbitos
e 1,26 milhão casos
de coronavírus
O Estado de São Paulo registrou na quinta-feira (3)
42.637 óbitos e 1.267.912
casos confirmados do novo
coronavírus. Entre o total de
casos diagnosticados de COVID-19, 1.126.003 pessoas
estão recuperadas, sendo que
136.556 foram internadas e
tiveram alta hospitalar.
As taxas de ocupação dos
leitos de UTI são de 60,7% na

Jornal

Grande São Paulo e 53,7% no
Estado. O número de pacientes internados é de 10.016,
sendo 5.798 em enfermaria e
4.218 em unidades de terapia
intensiva, conforme dados
das 10h desta quinta-feira.
Hoje, os 645 municípios
têm pelo menos uma pessoa
infectada, sendo 598 com um
ou mais óbitos. (Agencia
Brasil)
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Chegou na quinta-feira (3)
à capital paulista uma remessa
com 600 litros a granel da vacina Coronavac, desenvolvida
pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Essa quantidade equivale a 1 milhão de doses da vacina. Somada com a
primeira remessa de doses
prontas, o estado totaliza 1,12
milhão de doses.
O acordo entre o governo

do estado e a Sinovac prevê 46
milhões de doses para São Paulo, sendo 6 milhões já prontas
para aplicação e 40 milhões
em forma de matéria-prima
para produção, envase e rotulagem em fábrica própria do
Instituto Butantan.
A vacina a granel foi acondicionada em três embalagens
de 200 litros cada, colocados
em um equipamento refrigerado a temperaturas de 2 ºC a 8

ºC. A matéria-prima será envasada pelo Butantan em frascos
multidoses, conforme a configuração utilizada nas campanhas de vacinação do Programa Nacional de Imunizações
(PNI). O processo de envase
desta primeira remessa de insumos deve levar de quatro a
sete dias e envolverá, diretamente, cerca de 40 colaboradores do Butantan. A produção
será ininterrupta.

A previsão é a de que outras
remessas cheguem a São Paulo nas próximas semanas, mas
a vacinação deve ocorrer após
a comprovação da eficácia com
a conclusão da terceira fase
dos estudos clínicos e aprovação e registro pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O resultado de
eficácia deve ser anunciado na
primeira quinzena de dezembro. (Agencia Brasil)

Retorno à fase amarela faz Unicamp
ajustar calendário da retomada
A Comissão Interna para
Monitoramento da Covid-19 recomendou o prolongamento do
período 3 do Plano de Retomada das atividades presenciais até
23/12/2020, quando começa o
recesso universitário. A medida
foi adotada em função de o governo estadual ter anunciado na
segunda-feira (30) que as regiões de Campinas, Piracicaba,
Sorocaba, Grande São Paulo,
Baixada Santista e Taubaté regrediram à fase amarela do Plano
São Paulo, que coordena as atividades no território paulista no
contexto da pandemia.

O adiamento se justifica
como medida de segurança necessária ao acompanhamento da
pandemia, com vistas a definir
as próximas ações de forma
cuidadosa e responsável. Com
isso, o início do Período 4, que
estava previsto para 14/12/
2020, bem como as etapas subsequentes do Plano de Retomada, terão suas datas de início
definidas somente após o recesso universitário.
Importante destacar que esta
diretriz não prejudicará as atividades programadas, já que houve o retorno de 21,3% dos ser-

vidores técnico-administrativos,
quando o esperado era de até
60%. A recomendação é para que
as unidades e órgãos continuem
com atividades predominantemente remotas.
O monitoramento da Unicamp para retomada está sendo
bem-sucedido e a comunidade
está aderindo às diretrizes estabelecidas, consciente da gravidade do momento. Não há, internamente, nenhuma evidência de
recrudescimento da pandemia na
comunidade universitária.
A Universidade continua seguindo o Plano São Paulo com a

cautela necessária ante a gravidade da situação e fará os encaminhamentos adequados com o
objetivo de garantir a segurança
da comunidade acadêmica.
A Comissão reitera, enfaticamente, que as atividades profissionais e sociais continuem
respeitando todos os cuidados
preconizados pelas medidas sanitárias, com ênfase na manutenção do distanciamento social e
uso de máscaras de proteção. A
pandemia ainda está presente
havendo, portanto, clara necessidade de se evitar aglomerações. (Agencia Brasil)

Presídios: atendimentos psicológicos e
nutricionais são oferecidos remotamente
Para evitar uma interrupção
nos atendimentos psicológicos
e nutricionais a funcionários do
sistema prisional durante a pandemia de Covid-19, o Centro de
Qualidade de Vida e Saúde do
Servidor (CQVidass) da Coordenadoria da Região Noroeste
(CRN) passou a oferecer consultas por meio de videoconferências. A atividade remota é
uma alternativa para garantir suporte emocional e orientação
alimentar aos servidores em
tempos de isolamento social.
Psicóloga do CQVidass,
Márcia Terezinha Carneiro Priolo do Amaral, explica que foi
disponibilizado um contato telefônico para agendamento das

consultas, que são feitas por
Skype. “Está dando certo. Já realizamos cerca de 80 atendimentos a funcionários que atuam nas
unidades prisionais da nossa regional”, elenca.
Márcia relata que a maioria
dos pacientes apresenta diferentes problemas de ansiedade por
causa do isolamento social. “Alguns quadros, infelizmente, evoluem para estresse, depressão ou
outras síndromes. Entretanto,
estamos dando toda atenção aos
servidores, com objetivo de reverter essa situação. E, quando
necessário, encaminhamos o
caso para a rede médica”, finaliza a psicóloga.
Os funcionários também

têm acesso a atendimentos online com a nutricionista do
CQVidass, Nilde Regina dos
Santos. Ela destaca a importância do suporte remoto, uma vez
que, com as pessoas em quarentena domiciliar, há tendência em exagerar no consumo de
alimentos e diminuir consideravelmente a prática de atividades físicas.
“O objetivo é levar os pacientes a se apaixonarem pela alimentação saudável e por mais
qualidade de vida. Já estamos
conseguindo observar resultados significativos”, aponta.
Novos hábitos
Exemplo do Agente de Segurança Penitenciária (ASP) Edir

Gonçalves, de 37 anos, que atua
na Penitenciária II “Nelson Marcondes do Amaral”, de Avaré.
Ele, que é ciclista, conta que
mantinha uma rotina alimentar
desregrada, mas mudou os hábitos após acompanhamento com
a nutricionista.
“Eu costumava comer desmedidamente e sempre acompanhado de refrigerante. Após a
primeira consulta, recebi um
cardápio personalizado, com orientações sobre a rotina alimentar. Hoje, um mês depois, estou
muito feliz, pois consegui eliminar cinco quilos. Mais do que
isso: estou me alimentando melhor”, comemora Gonçalves.
(Agencia Brasil)

Estado oferece canal de comunicação
pelo WhatsApp sobre o coronavírus
O programa “SP Perguntas –
COVID-19” é mais um canal de
comunicação aberto à população, com respostas para as dúvidas mais frequentes sobre prevenção ao coronavírus e o combate às notícias falsas sobre a
doença.
A ação é uma iniciativa da
Secretaria de Estado da Comunicação em parceria com a Secretaria da Saúde do Estado de
São Paulo. O serviço está disponível no WhatsApp, aplicativo
que pertence ao Facebook, por

meio do número +55 11 952202923 ou no WhatsApp Web,
pelo
link:
wa.me/
5511952202923.
Para ter acesso ao “SP Perguntas – COVID-19”, basta
adicionar o número à lista de
contatos e enviar uma mensagem com a palavra “Oi”. Na
sequência, o sistema enviará
ao celular do usuário uma lista numerada de temas mais
comuns sobre o coronavírus,
como informações sobre o
COVID-19, dicas de preven-

ção, checagem de notícias verdadeiras ou falsas e higiene
domiciliar, entre outras. Ao
responder com o número do
tema escolhido, uma nova
mensagem é enviada pela conta
do Governo de São Paulo.
O serviço de apoio à informação do Estado de São Paulo
foi desenvolvido usando a API do
WhatsApp Business pela Take,
um dos principais provedores de
serviços para negócios no WhatsApp do país. A iniciativa conta
com apoio da Prodesp, empresa

de tecnologia do Governo de
São Paulo.
Todo o sistema de informações do Governo de São Paulo
sobre o COVID-19 é abastecido e checado por profissionais
das Secretarias de Estado de
Comunicação e de Saúde. Ele
pode ser acessado a partir de
qualquer dispositivo digital nos
canais oficiais do Governo de
São Paulo nas principais redes
sociais,
além
do
site
www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus. (Agencia Brasil)

Consumidores já podem consultar os
bilhetes da Nota Fiscal Paulista
Os usuários cadastrados no
programa da Nota Fiscal Paulista já podem consultar os bilhetes eletrônicos com que concorrerão ao sorteio especial de Natal, em que o prêmio principal é
de R$ 2 milhões. A extração de
número 145 distribuirá, no próximo dia 15, 655 prêmios, que
contabilizarão um total de R$
7,7 milhões. O resultado poderá ser consultado no portal da
Secretaria da Fazenda e Planejamento,
através
do
portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp.
Para o sorteio deste mês de
dezembro, estão participando
um total de 8.880.593 consumidores cadastrados, sendo
8.876.087 pessoas físicas e
4.506 condomínios, que efetuaram compras em agosto deste
ano e solicitaram notas fiscais
com CPF ou CNPJs (no caso
dos condomínios) nos cupons
fiscais. São ao todo 76.614.770

bilhetes eletrônicos.
Já as 2.792 entidades sem
fins lucrativos que receberam
doações de notas fiscais estão
participando com 10.075.360
bilhetes eletrônicos e vão concorrer a 55 prêmios que totalizam R$ 1 milhão, sendo cinco
no valor de R$ 100.000,00.
Para participar dos sorteios,
o consumidor que pede a Nota
Fiscal Paulista deve se cadastrar
no
site
do
programa
(portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp/) e aderir ao regulamento. As adesões até o dia 25 de
cada mês permitem a participação já no mês seguinte. Uma vez
feito o processo, não é preciso
repeti-lo – a inclusão nos sorteios seguintes é automática.
Cada R$ 100 em compras dá direito a um bilhete eletrônico
para concorrer.
A Nota Fiscal Paulista, criada em outubro de 2007, integra o Programa de Estímulo à

Cidadania Fiscal do governo do
Estado de São Paulo e reduz,
de fato, a carga tributária individual dos cidadãos, que recebem créditos ao efetuar compras de mercadorias em São
Paulo. O sistema distribui até
30% do ICMS efetivamente
recolhido pelos estabelecimentos comerciais aos consumidores que solicitam o documento fiscal e informam CPF
ou CNPJ, proporcional ao valor da nota.
A devolução é feita em créditos que podem ser acompanhados pela internet e utilizados
para pagamento do IPVA ou resgatados em dinheiro. O consumidor também pode solicitar o
documento fiscal sem a indicação do CPF/CNPJ e doá-lo a
uma entidade de assistência social, saúde, educação, defesa e
proteção animal ou cultura cadastradas no programa Nota Fiscal Paulista, se assim desejar.

Essa é uma decisão pessoal e exclusiva do consumidor.
Desde janeiro de 2019 os
consumidores (pessoas físicas e
condomínios) e instituições assistenciais cadastradas no programa passaram a ter seus créditos liberados mensalmente. Os
valores permanecem à disposição dos participantes por um
ano, a contar da liberação, e podem ser utilizados a qualquer
momento dentro desse período.
O saldo mínimo para transferência é de R$ 0,99.
O programa conta com 21,1
milhões de participantes cadastrados e, desde seu início, soma
79,2 bilhões de documentos fiscais processados. No total, a
Nota Fiscal Paulista devolveu
aos participantes do programa
R$ 16,7 bilhões, sendo R$ 14,9
bilhões em créditos e R$ 1,8
bilhão em prêmios nos 144 sorteios já realizados. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Jornal O DIA SP
SEXTA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2020

Economia

PÁGINA 3

Resultado do PIB evidencia
prejuízos da covid-19
O diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), José Ronaldo
Souza Júnior, disse na quinta-feira (3) que o crescimento de
7,7% do Produto Interno Bruto
(PIB, soma de todos os bens e
serviços produzidos no país) no
terceiro trimestre deste ano
mostrou recuperação baseada
fortemente em demanda por
bens. Segundo José Ronaldo, ficou evidenciado também que a
demanda por serviços ainda está
muito prejudicada pela pandemia do novo coronavírus.
Os números do PIB foram
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). “O PIB teve uma recuperação no terceiro trimestre
muito melhor do que qualquer
um imaginava em previsões anteriores. De fato, é uma recuperação bastante forte, comparativamente ao que se previa anteriormente. Este é um ponto bastante positivo”, disse o economista à Agência Brasil.
José Ronaldo ressaltou que
foi importante também a revisão

da série histórica feita pelo
IBGE, aumentando o investimento, mas disse que isso alterou a base de comparação com
as projeções feitas.
A expansão do PIB dependeu
muito das políticas de renda adotadas pelo governo para evitar um
colapso maior na pandemia. O
problema é que essas políticas
não podem ter continuidade por
causa da sustentabilidade das
contas públicas. “E a gente vai
ter que reagir a essa mudança que
possivelmente virá de política de
renda”, afirmou José Ronaldo.
Para ele, a própria sustentabilidade das contas públicas deve viabilizar uma instituição mais
duradoura.
O diretor do Ipea destacou
ainda a questão da própria dinâmica da pandemia que, aparentemente, vem aí com números
negativos em termos da disseminação da covid-19. Nesse
caso, resta saber como isso vai
afetar a atividade econômica,
disse José Ronaldo.
Ele enfatizou que o setor de
serviços é o que mais sofre com
a pandemia. “Já estava demoran-

do mais a se recuperar e, com
esse recrudescimento dos números, ele claramente é o mais
prejudicado e vai ficar mais dependente ainda do vírus e da velocidade do processo de vacinação.”.
Sobre a estimativa do PIB
para o ano, José Ronaldo disse
que serão revistas as projeções
feitas em setembro. “Como os
dados conjunturais já estavam
apontando, o terceiro trimestre
veio um pouco melhor do que se
previa e, com isso, a princípio,
pelo menos, teríamos um fechamento do PIB melhor do que se
estava projetando. A gente tende
a revisar o PIB para uma queda
menor do que 5%.”
José Ronaldo Souza Júnior
analisou ainda o desempenho
dos setores agropecuário, de indústria e serviços que mostraram, respectivamente, no terceiro trimestre deste ano, queda de
0,5% e crescimento de 14,8% e
6,3%. “Agropecuária está em um
ano de crescimento e a tendência é de alta. É o único setor que
deve crescer no ano. Não sofreu
com a dinâmica da pandemia”,

afirmou.
Para a indústria, a perspectiva é de desaceleração no quarto
trimestre, “porque não tem
como manter um crescimento
de 14%. Obviamente, vai desacelerar, mas o crescimento da
indústria continua a ser melhor
do que [o de] serviços, particularmente na comparação interanual, porque a indústria já está
em um nível acima da crise, o
que não ocorreu com serviços”,
acrescentou o economista.
No acumulado deste ano, ele
disse que indústria e serviços
devem mostrar queda porque, na
média do ano, já foram muito
prejudicados. De janeiro a setembro, a indústria sofreu retração de 5,1% e os serviços de
5,3%, de acordo com o IBGE.
“A gente ainda vai avaliar, mas
não deve haver crescimento do
ano, porque a média ficou muito prejudicada devido à queda
muito grande no primeiro semestre”.
Nos seis primeiros meses de
2020, a indústria recuou 6,5% e
os serviços, 5,9%. (Agencia
Brasil)

Receita Federal e Banco do Brasil
iniciam arrecadação com Pix
As empresas que declaram
débitos e créditos tributários
podem quitar as contas com o
Fisco por meio do Pix, novo sistema de pagamentos instantâneo
do Banco Central. Em parceria
com o Banco do Brasil, a Receita Federal está adaptando o recolhimento de tributos à nova
tecnologia, lançada no mês passado e que executa transferências em até dez segundos.
O novo modelo do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), principal documento de arrecadação
do governo federal, passará a

ter um código QR (versão avançada do código de barras) que
permitirá o pagamento via Pix.
Bastará o contribuinte abrir o
aplicativo do banco, ativar o Pix
e apontar o celular para o código, que será lido pela câmera
do celular.
Por enquanto, a novidade só
está disponível para as empresas obrigadas a entregar a Declaração de Débitos e de Créditos Tributários Federais, Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb). A
Receita, no entanto, estenderá
o Pix para outros tipos de em-

pregadores.
Ainda este mês, informou o
Fisco, o código QR do Pix será
incorporado ao Documento de
Arrecadação do eSocial, usado
por empregadores domésticos
e que registra 1 milhão de pagamentos por mês. No início de
janeiro, a novidade será estendida ao Documento de Arrecadação do Simples Nacional,
usado por 9 milhões de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais.
A Receita Federal informou
que, ao longo de 2021, todos os

documentos de arrecadação sob
sua gestão terão o código QR do
Pix. Segundo o órgão, cerca de
320 milhões de pagamentos por
ano são feitos por meio de documentos emitidos pelo Fisco.
Em novembro, o Tesouro
Nacional lançou o PagTesouro,
plataforma digital de pagamentos integrada ao Pix. A ferramenta dispensa a emissão da Guia
de Recolhimento à União
(GRU) e permite transferências instantâneas à conta única do
Tesouro pelo Pix, além de pagamento por meio do cartão de
crédito. (Agencia Brasil)

PIB do terceiro trimestre mostra
recuperação em V, diz Paulo Guedes
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse na quinta-feira
(3) que o crescimento da economia brasileira no terceiro trimestre ficou abaixo do esperado, mas
mostra uma retomada.
O Produto Interno Bruto
(PIB, soma dos bens e serviços
produzidos no país) cresceu

7,7% no terceiro trimestre, em
relação ao período anterior.
“Veio um pouquinho abaixo
do esperado, mas o fato é que a
economia está voltando em V,
realmente está voltando”, afirmou.
Recuperação em V é um termo usado por economistas para

relatar uma retomada intensa
depois de uma queda vertiginosa na atividade econômica.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), essa é a maior variação
do PIB desde o início da série
em 1996, mas ainda insuficiente para recuperar as perdas pro-

vocadas pela pandemia do novo
coronavírus (covid-19).
O resultado indicou ainda
que a economia do país se encontra no mesmo patamar de
2017, com uma perda acumulada de 5% de janeiro a setembro,
em relação ao mesmo período
de 2019. (Agencia Brasil)

Agropecuária cai no trimestre, mas
mantém influência positiva no PIB
A agropecuária, que registrou queda de 0,5% no Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre, apresentou
também taxas interanuais positivas, e a expectativa é de crescimento da atividade neste ano,
como ocorreu no ano passado
e em 2018.
Segundo a coordenadora de
Contas Nacionais do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Rebeca Palis,
entre as três grandes atividades
da economia brasileira, a agropecuária é a menos prejudicada
pela pandemia de covid-19.
Para o resultado do ano, espera-se crescimento de 7,1% da
soja, principal lavoura do país. O
que ocorreu no terceiro trimestre é que o desempenho da agropecuária foi influenciado pela
safra do produto, que é concentrada no primeiro e segundo trimestres do ano.
Se for considerada a taxa interanual, a agropecuária cresceu
mais no primeiro e segundo trimestres do ano do que cresceu
agora. “Esse 0,5% de queda, que
também não é muito entre o terceiro e o segundo, e se explica
pela saída da safra da soja, que
fez com que a agropecuária caísse um pouquinho no terceiro
em relação ao segundo, mas, no
acumulado do ano, é a única das
três atividades econômicas
agropecuária, indústria e serviços, que tem crescimento neste
ano em relação ao ano passado”,
observou Rebeca.

Recuperação
De acordo com Rebeca, no
resultado geral, o crescimento
de 7,7% do PIB no terceiro trimestre não cobriu as perdas provocadas pela pandemia no segundo trimestre deste ano, por
causa do desempenho dos serviços, que, apesar de terem avançado 6,3% de julho a setembro,
ainda não tiveram recomposição
do impacto da pandemia.
A economista lembrou que a
atividade agropecuária colabora
com três quartos da economia
brasileira e destacou que, mesmo que tenham acabado as restrições em quase todo o país,
nem a oferta, nem a procura voltaram aos patamares pré-pandemia, porque as pessoas continuam receosas. Como serviços
têm peso e impacto muito grandes nos gastos e no consumo das
famílias, “a gente e vai ver tudo
encadeado na economia”, disse
Rebeca.
De acordo com a economista, esse movimento provocou
impacto também no aumento da
poupança, porque as pessoas com
mais renda estão conseguindo
poupar mais. As de renda mais
baixa estão no grupo que foi o
principal beneficiado pelo auxílio direto do governo às famílias. “O consumo delas não é tanto
de serviços, mas, nas de renda
mais alta, é bastante de serviço.
Como nesses serviços, a oferta
e a demanda caíram bastante no
período e não voltaram aos patamares anteriores, isso afetou

também poupança. Dá para ver o
efeito encadeado na economia.
Este é um dos motivos pelos
quais ainda não voltamos ao patamar pré-pandemia, principalmente, pelos serviços, até pelo
peso relevante, que tem na economia brasileira”, completou.
Rebeca Palis ressaltou que,
além de não recuperar o patamar do fim de 2019, quando
estava em crescimento, mesmo
com o avanço de 7,7% no terceiro trimestre, o desempenho
da economia brasileira ainda
está 4,1% abaixo do registrado
no mesmo trimestre do ano passado. “Em relação à série histórica, estamos no mesmo patamar de 2017, ou então, olhando para o patamar antes da crise de 2015 e 2016, ainda estamos em 2010. No patamar de
2012, a gente estava antes de
começar a pandemia.”
Um dos destaques positivos
do último trimestre foi o crescimento de 14,8% da indústria,
especialmente a de transformação, que recuperou o patamar do
primeiro trimestre. Indústria e
comércio foram as duas atividades que votaram ao patamar dos
primeiros três meses deste ano.
“Aí influenciadas pela indústria
de alimentos e bebidas, e também a farmacêutica, que influenciou positivamente nos dois
casos. No terceiro trimestre,
houve recuperação também na
parte de bens duráveis, eletrodomésticose móveis, tanto na produção como no comércio.

Por outro lado, as atividades
econômicas mais afetadas pela
pandemia também cresceram de
julho a setembro, mas não voltaram ao nível pré-pandemia o
que é até totalmente explicado,
porque são atividades de serviços e que requerem presença. Aí,
a demanda caiu muito. Mesmo
com funcionamento permitido,
existe uma queda natural pelas
restrições em época da pandemia, em atividades como, por
exemplo, o transporte de passageiros, de serviços, com foco
nas famílias, como alojamento,
alimentação, salão de beleza, cinema, academia e etc, disse Rebeca.
Setor externo
As exportações de bens e
serviços caíram 2,1%, e as importações de bens e serviços recuaram 9,6% em relação ao segundo trimestre.
Segundo Rebeca Palis, um
dos fatores é o câmbio. “A importação cai devido à baixa atividade econômica e ao câmbio
desvalorizado. Por outro lado, a
exportação não cresceu devido
aos problemas de parceiros comerciais. Além da queda na importação e exportação de serviços como viagens internacionais, que despencaram, assim
como transporte aéreo de passageiros”, afirmou a economista, destacando que o setor externo está contribuindo positivamente para a economia brasileira, apesar da demanda interna.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Japão pode proibir
veículos a gasolina
em meados da década
de 2030
O Japão pode proibir a venda de veículos novos movidos a gasolina em meados da década de 2030 para privilegiar veículos híbridos ou elétricos, informou a emissora pública NHK na quintafeira (3), alinhando-se a outros países e regiões que estão impondo restrições a veículos dependentes de combustíveis fósseis.
A medida viria na esteira da promessa feita em outubro pelo
primeiro-ministro, Yoshihide Suga, de fazer o Japão zerar a emissão de carbono até 2050 e tornar o país a segunda nação do G7,
em pouco mais de duas semanas, a estabelecer um prazo para
eliminar gradualmente os veículos a gasolina.
O Ministério da Indústria japonês delineará um plano até o
final do ano, disse o porta-voz chefe do governo, Katsunobu Kato,
em entrevista coletiva na quinta-feira.
A probabilidade de intervenções estatais para reduzir as emissões de carbono está fomentando uma corrida tecnológica entre
montadoras de veículos para a construção de carros elétricos e
híbridos movidos a gasolina e eletricidade, para atrair motoristas à medida que eles trocam seus modelos a gasolina, particularmente nos dois maiores mercados automobilísticos do mundo, a China e os Estados Unidos.
As medidas, já em vigor no Japão, permitem às montadoras
locais - especialmente as grandes, como a Toyota Motor Corp,
que têm mais recursos para pesquisa e desenvolvimento - usar
tecnologia de carros elétricos que já desenvolveram em casa.
No mês passado, o chefe de operações da Nissan Motor Co,
Ashwani Gupta, disse à Reuters que sua empresa está disposta a
reagir à decisão do Reino Unido, de acelerar uma data de substituição gradual de novos carros e vans a gasolina e diesel em cinco anos, ou para 2030, por isso ser parte de uma tendência global. (Agencia Brasil)

China anuncia pouso
de espaçonave na Lua
para recolher material
A China aterrissou com sucesso uma espaçonave na superfície lunar, em uma missão histórica para recolher amostras, informou a mídia estatal chinesa.
A sonda Chang’e-5 foi lançada em 24 de novembro. A missão
não tripulada, em homenagem à mítica deusa chinesa da Lua, visa
a coletar material para ajudar os cientistas a saber mais sobre as
origens da Lua.
A missão tentará coletar 2 quilos de amostras em uma área
anteriormente não visitada, em uma planície de lava conhecida
como Oceanus Procellarum, ou Oceano de Tempestade.
Se a missão for concluída conforme o planejado, a China será
a terceira nação a ter extraído amostras lunares, depois dos Estados Unidos e da União Soviética.
O veículo que pousou na superfície da Lua foi uma das várias
espaçonaves implantadas pela sonda Chang’e-5.
Ao aterrissar, o veículo perfura o solo com um braço robótico e, em seguida, transfere as amostras de solo e rocha para um
veículo ascensor que decolará e atracará em um módulo orbital.
A emissora estatal CCTV disse que a coleta de amostras na
superfície lunar começará nos próximos dois dias. As amostras
serão transferidas para uma cápsula de retorno à Terra, pousando
na região da Mongólia Interior.
A China fez seu primeiro pouso lunar em 2013. Em janeiro
do ano passado, a sonda Chang’e-4 pousou no outro lado da Lua,
a primeira sonda espacial de qualquer país a fazer isso. (Agencia
Brasil)

Comércio de São Paulo
deve crescer apenas 1%
em dezembro
Dezembro deve registrar
crescimento de 1% nas vendas
do comércio paulista na comparação com o mesmo mês do ano
passado, segundo estimativas da
Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista (PCCV), da Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado de
São Paulo (FecomercioSP). O
estudo considera o retrocesso
do estado à fase Amarela do Plano São Paulo, anunciada pelo
governo estadual na última segunda-feira (30).
Para a FecomercioSP, se o
13º salário seguisse os padrões
do ano passado e o auxílio emergencial do governo federal por
conta da pandemia se mantivesse com o valor inicial de R$
600,00, o crescimento das vendas do comércio poderia chegar
a 10%.
“Enquanto em 2019 as famílias paulistas gastaram R$ 15,3
bilhões do valor do 13º salário,
agora no consumo a previsão é
que o montante seja de R$ 10,3
bilhões, ou seja, R$ 4,9 bilhões
a menos na economia, o que significa uma redução de 32,4%”,
disse a FecomercioSP.
Supermercados vão faturar mais 15%
Segundo a pesquisa, o au-

mento de 1% nas vendas do comércio paulista no fim deste
ano deve ser liderado pelas lojas de materiais de construção
(crescimento de 43%) e de autopeças e acessórios para veículos (25%). Os supermercados também devem faturar mais
(15%) ante dezembro do ano
passado.
Entre os destaques negativos, figuram lojas de roupas e calçados, que vão vender 37% a menos do que em
dezembro de 2019, e concessionárias de veículos:
queda de 14%.
“A melhora de 1% nas vendas se deve também ao fato de
que os preços de produtos geralmente para presentes de Natal cairão 2,48% em 2020. Enquanto itens como computadores (19,7%), jóias (17,01%) e
televisores (11,36%) estão
mais caros, os artigos de vestuário situam-se 6,81% mais baratos, mesma situação dos brinquedos (-8,14%)”, explicou a
entidade.
Com menos dinheiro no mercado, o comércio paulista deve
faturar, ao fim do mês, R$ 79,2
bilhões contra R$ 84,2 bilhões
de dezembro de 2019. (Agencia
Brasil)
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Isenção de conta de luz beneficiará
a 185.788 imóveis no Amapá
Dólar cai para R$ 5,14
e fecha na menor
cotação desde julho
Influenciado pelo avanço
nas vacinas contra a covid-19
e pela expectativa de estímulos
nos Estados Unidos, o mercado teve um dia de otimismo na
quinta-feira (3). O dólar fechou no menor valor desde julho. A bolsa subiu e renovou a
máxima desde o fim de fevereiro, mesmo perdendo o fôlego no fim da sessão.
O dólar comercial encerrou o dia vendido a R$ 5,14,
com recuo de R$ 0,102 (1,94%). Na mínima do dia, por
volta das 13h40, chegou a ser
vendido a R$ 5,12. A cotação
está no menor nível desde 22
de julho, quando tinha fechado
em R$ 5,114.
O euro comercial caiu
1,58% e foi vendido a R$
6,242. A divisa está na cotação
mais baixa desde 17 de setembro (R$ 6,198).
No mercado de ações, o dia
também foi marcado pelo oti-

mismo. O índice Ibovespa, da
B3, fechou a quinta-feira aos
112.184 pontos, com leve alta
de 0,24%. O indicador está no
nível mais alto desde 21 de fevereiro, quando tinha atingido
113.681 pontos.
Por diversas vezes, ao longo do dia, o Ibovespa superou
a marca de 113 mil pontos. O
índice, no entanto, desacelerou
nos 30 minutos finais de negociação, até fechar próximo da
estabilidade.
O mercado financeiro viveu
um dia de euforia em todo o planeta, em meio a avanços nas vacinas contra o novo coronavírus. Além disso, a expectativa de
que os Estados Unidos aprovem
um novo pacote de estímulos,
injetando dólares na economia
mundial, impulsionou um movimento de vendas da moeda
norte-americana, beneficiando
países emergentes, como o Brasil. (Agencia Brasil)

Senado aprova MP de
R$ 1,995 bilhões
para vacina
O Senado aprovou na quintafeira (3) a Medida Provisória
(MP) 994/20, que autoriza o uso
de R$ 1,995 bilhão para compra
de tecnologia e a produção de uma
vacina contra a covid-19. Os recursos serão destinados para custear contrato entre a Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), vinculada ao Ministério da Saúde, e o laboratório AstraZeneca. A empresa desenvolve um imunizante em
parceria com a Universidade de
Oxford, no Reino Unido.
“A MP é dotada de justificativas de relevância e urgência
condizentes com a programação
orçamentária que contempla,
haja vista que incidência de casos de infecção humana pela
covid-19 impõe a necessidade de
dotar o sistema de saúde brasileiro de capacidade para prevenir, controlar e conter os danos
e agravos à saúde pública em
decorrência da pandemia global”, disse o relator da MP no
Senado, Carlos Viana (PSDMG), em seu parecer.
Segundo a MP, a transferência de tecnologia na formulação,
envase e controle de qualidade
da vacina será realizada por meio
de um acordo da empresa britânica com a Fiocruz, vinculada ao
Ministério da Saúde. Com isso,
caso a eficácia do imunobiológico seja comprovada, o Brasil
deverá produzir 100 milhões de
doses. A MP vai à promulgação.
Do total de recursos a serem
liberados, o Ministério da Saúde prevê um repasse de R$
522,1 milhões na estrutura de
Bio-Manguinhos, unidade da Fiocruz produtora de imunobiológicos. O objetivo é ampliar a
capacidade nacional de produção
de vacinas e tecnologia disponível para a proteção da população,
segundo a pasta. Um total de R$
1,3 bilhão são despesas referentes a pagamentos previstos no
contrato de encomenda tecnológica. Os valores contemplam a

finalização da vacina.
Senadores pediram a palavra
e criticaram a restrição da MP à
compra de uma vacina apenas.
Para eles, o governo federal deveria abrir a possibilidade de investimento em outras vacinas
cujo desenvolvimento seja concluído antes daquela na qual a
Fiocruz trabalha.
“São 140 estudos, mais de 40
vacinas bem adiantadas. Você não
pode querer vacinar a partir de
abril, se tem países começando a
vacinar agora”, disse Izalci Lucas
(PSDB-DF) “Acho uma discriminação com o Instituto Butantã
que, para mim, é uma referência
internacional”, disse o senador,
citando o instituto localizado em
São Paulo, que trabalha em conjunto com a empresa chinesa Sinovac o desenvolvimento de outra vacina, que deverá ser adotada
naquele estado.
Já Espiridião Amin (PP-SC)
sugeriu a realização de uma sessão temática na próxima semana para discutir as vacinas em
desenvolvimento no mundo.
Para ele, o Senado não pode
“atropelar a lei e o bom senso”.
Na condição de relator e também como integrante da base do
governo, Viana afirmou que não
há preconceito com o Instituto
Butantã e que a CoronaVac, desenvolvida pelo instituto, não
pôde ser incluído por uma questão técnica. Além disso, explicou
o senador, o acordo firmado pela
Fiocruz prevê a produção da vacina no Brasil, com transferência de tecnologia para tal.
Viana acrescentou que a
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) deverá analisar outras vacinas que cheguem
ao país e que todas as iniciativas
“são bem-vindas”. “A medida
que isso for solicitado, a Anvisa
responderá com rapidez. Ninguém melhor que ela para dizer
se as vacinas são seguras ou
não”. (Agencia Brasil)

A Medida Provisória (MP)
que isenta de taxas de energia os
consumidores das 13 cidades do
Amapá afetadas por problemas no
fornecimento de energia elétrica durante 21 dias de novembro
beneficiará a 185.788 imóveis
residenciais ou comerciais.
Publicada no Diário Oficial
da União do último dia 25, a MP
1.010 estabelece a isenção da
cobrança de taxas entre os dias
26 de outubro e 24 de novembro
- ou seja, de nove dias antes do
incêndio que atingiu a subestação
de Macapá, na noite de 3 de novembro, até a data em que o fornecimento energético foi integralmente restabelecido.
Técnicos da Companhia de
Eletricidade do Amapá (CEA)
apresentaram na quinta-feira(3),
ao ministro de Minas e Energia,
Bento Albuquerque, e ao governador Waldez Góes, detalhes de
como a empresa distribuidora
estatal atuará para não cobrar a
conta dos consumidores afetados
pelo apagão e pelo posterior racionamento no período estipula-

do pela MP. Albuquerque está em
Macapá desde a quarta-feira (2),
vistoriando as medidas já implementadas para garantir a estabilidade do sistema.
Segundo os técnicos da CEA,
a medida contempla os consumidores dos grupos A (grandes consumidores) e B (baixa tensão).
Valores que já tenham sido pagos
serão convertidos em créditos
que serão lançados na conta do
mês de dezembro.
Além de isentar os consumidores dos grupos A e B do pagamento da quantia de energia consumida no período especificado,
a medida se aplica também à cobrança de taxa de iluminação pública e de tributos como o ICMS,
PIS/COFINS e COSIP. A isenção,
porém, não atinge dívidas antigas
e nem o pagamento de débitos
parcelados.
Dúvidas poderão ser esclarecidas presencialmente, nas agências da CEA; na Rede Super Fácil ou por meio do telefone 116.
“Este é um trabalho que está
sendo feito para garantir este be-

nefício ao consumidor que, infelizmente, enfrentou o racionamento por diversos dias. É um esforço conjunto do governo Federal, governo do estado e demais
órgãos que atuaram para a normalização do fornecimento de energia”, declarou o diretor-presidente da CEA, Marcos Pereira.
Reunião
No Twitter, o governador
Waldez Góes informou que
acompanhou o ministro Bento
Albuquerque e representantes da
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Operador Nacional
do Sistema Elétrico (ONS), da
Empresa de Pesquisa Energética
(EPE) e da Eletronorte durante
inspeção em subestações de energia. De acordo com Góes, o fornecimento energético para o estado “segue dentro do planejado”.
Góes e Albuquerque já tinham
se reunido no fim da tarde da quarta-feira. Segundo o governador, os
dois conversaram sobre as medidas adotadas para a reestruturação
integral do sistema de abastecimento energético do Amapá –

como, por exemplo, a instalação
de novos transformadores.
Em nota divulgadana quintafeira, a CEA informou que, durante a conversa, o ministro se comprometeu a anunciar, no próximo
dia 7, um “plano de estruturação
integral da rede de abastecimento energético” estadual e os primeiros resultados das análises
feitas para apurar as causas e as
responsabilidades pelo incêndio
na subestação Macapá e pelo posterior apagão.
Um termo de compromisso
assinado pelo Ministério de Minas e Energia, Eletronorte, Aneel, CEA e Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
(CCEE) para a implementação do
Programa Mais Luz para a Amazônia no Amapá foi publicado no
Diário Oficial da União . Segundo o texto, o objetivo é estabelecer metas de atendimento à população residente em regiões remotas do estado, e para as quais
não é possível o atendimento com
extensão de redes convencionais.
(Agencia Brasil)

Saneamento urbano é a maior questão
ambiental do Brasil, diz Salles
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou na
quinta-feira (3) que problemas
de saneamento em áreas urbanas,
como a gestão de resíduos sólidos e o tratamento de esgoto, são
a maior questão ambiental do
Brasil. O ministro participou de
uma live promovida pelo Banco
Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
sobre os desafios trazidos pelo
Marco Legal do Saneamento,
aprovado neste ano, para a gestão dos resíduos sólidos.
“A agenda ambiental urbana,
saneamento e resíduos, constitui o maior problema ambiental
brasileiro pra esses 80% da sociedade, em média no território
nacional, que vive nas regiões
urbanas mediante uma má gestão tanto do resíduo quanto ausência ou ineficiência dos sistemas de tratamento de esgoto
e saneamento”, disse o ministro,
que considerou a situação urgen-

te e um “vergonhoso atraso”.
“Essa é a principal questão
ambiental brasileira. As pessoas, principalmente as mais pobres, estão vivendo em regiões
nas cidades, mesmo em cidades
pequenas, em meio a lixões.”
As soluções para esses problemas, na visão do ministro,
precisam ser flexíveis para se
adequarem às diferenças que se
apresentam nas regiões brasileiras, com municípios de diferentes tamanhos populacionais e
territoriais.
“Temos que ter, para esses
projetos, uma flexibilidade muito grande, quer seja na estruturação jurídica dessa visão de consórcio que é muito boa, mas, em
alguns casos, não aplicável. E ter
a consciência que em alguns lugares a tecnologia de larga escala é possível, e aí o projeto contempla isso. E, em outros, temos
que ter soluções que contemplem
essas micro demandas”.

Salles explicou que mesmo
a formação de consórcios para
a licitação dos serviços de saneamento pode não ser viável quando as cidades em questão são
distantes ou formadas por pequenas vilas separadas entre si,
como no caso de municípios da
Amazônia.
“Ali, a solução consorciada
é inviável completamente, seja
por serem locais muito pequenos ou porque estão muito distantes e sem conexão. Muitos
deles só se comunicam por meio
dos rios”, disse ele, que defendeu financiamentos com condições privilegiadas para esses
casos, por meio dos R$ 570 milhões repassados do Fundo Nacional de Mudanças do Clima
(FNMC) ao BNDES.
“Entendo que esse recurso do
fundo, transferido por nós ao
BNDES, tem que entrar nessas
lacunas onde o mercado, por essas razões todas, não terá interes-

se ou não terá condições de entrar. A gente entra com os recursos no BNDES arrumando essas
dificuldades, seja em saneamento e seja em resíduos sólidos”.
A live com a participação do
ministro contou com comentários do presidente da Associação
Brasileira de Empresas Tratamento de Resíduos e Efluentes,
Luiz Gonzaga. Ao tratar dos desafios, Gonzaga defendeu a cobrança do serviço de coleta de
resíduos, prevista no Marco Legal do Saneamento.
“Não estamos falando de criação de impostos, estamos falando na remuneração de um serviço que é feito, seja pela iniciativa pública ou privada r que precisa ser reembolsado”, disse o
ministro. Ele adiantou que a associação pretende lançar um
guia para ajudar prefeitos na
transição para as novas regras
previstas pelo marco legal.
(Agencia Brasil)

Brasil registra 175,2 mil mortes e
6,48 milhões de casos da covid-19
O total de mortes no país
pelo novo coronavírus (covid19) chegou a 175.270. Nas últimas 24 horas, foram registrados
755 novos óbitos. Na quarta-feira (2), o sistema do Ministério
da Saúde apontava 174.515 óbitos. Ainda há 2.174 mortes em
investigação.
O número de casos da covid19 desde o início da pandemia
atingiu 6.487.084. Entre quartafeira e quinta-feira, as autorida-

des de saúde acresceram às estatísticas 50.434 novos diagnósticos positivos .Na quarta-feira,
o painel do MS marcava
6.436.650 casos acumulados.
Os dados foram apresentados em entrevista no Ministério
da Saúde. Eles foram atualizados
até as 16h da quinta-feira (3). Os
totais são resultado da consolidação de informações enviadas
pelas secretarias estaduais da
Saúde.

Ainda conforme a atualização do órgão, há 586.804 pacientes em acompanhamento. Outras 5.725.010 pessoas já se recuperaram da doença.
Normalmente, os casos são
menores aos domingos e segundas-feiras em função da dificuldade de alimentação dos dados
pelas secretarias estaduais da
Saúde. Já às terças-feiras, eles
podem subir mais em função do
acúmulo de registros atualiza-

dos.
Estados
Os estados com mais mortes pela covid-19 são São Paulo
(42.637), Rio de Janeiro
(22.891), Minas Gerais
(10.187), Ceará (9.657) e Pernambuco (9.098). As Unidades
da Federação com menos óbitos
pela doença são Acre (730),
Roraima (739), Amapá (819),
Tocantins (1.173) e Rondônia
(1.586). (Agencia Brasil)
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EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº0053599-59.2011.8.26.
0100 (USUC 1217)A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de Miguel, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros
Públicos,do Foro Central Cível,da Comarca de SÃO PAULO,do Estado de São Paulo,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o)(s) Espólio de Henrique Fischer,na pessoa do inventariante José Fischer;Fabiola Riberio de Azambuja ou Fabiula Ribeiro de Azambuja,
Sibila Ribeiro de Azambuja ou Sybila Ribeiro de Azambuja, Thereza (ou Tereza) Carvalho de Azambuja, Maria de Lourdes
Carvalho de Azambuja, Theophilo (ou Teófilo) Manoel Carvalho de Azambuja, Edna Meca de Azambuja, Diniz Raphael Carvalho
de Azambuja, Bireno Augusto Ferreira de Azambuja, Maria Thereza Carvalho Azambuja ou Maria Tereza Carvalho Azambuja ou
Maria Thereza Azambuja Montenegro ou ainda Maria Thereza Azambuja Ferreira, Carlos Alberto de Camargo Ferreira, Joaquim
Montenegro Neto, José Luiz de Azambuja ou José Luiz Azambuja, Célia Amaral Azambuja, Beatriz Amaral de Azambuja,
Francisca de Carvalho, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Daniel Lopes e Vera Lúcia de Figueiredo Lopes ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando
a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Travessa Ângelo Bonfiete, nº 07 Vila Nossa Senhora da Conceição, Distrito
Jaraguá - São Paulo SP, com área de 119,80 m², contribuinte nº 188.128.0057-1, 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, 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.
[3,4]
2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo,
Processo 1003581-67.2019.8.26.0704 - Interdição - Nomeação - S.F.B. - M.A.B. - EDITAL PARA CONHECIMENTO DE
TERCEIROS INTERDIÇÃO - PROCESSO 1003581-67.2019.8.26.0704 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
inicial, EXTINGUINDO o processo, com a apreciação do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
para DECRETAR a Interdição de Maria Angela Bento, brasileira, solteira, portador da Cédula de Identidade RG 7.851.450-2,
inscrita no CPF/MF sob o nº 663.283.658-53, residente e domiciliado na Avenida Doutor Guilherme Dumont Villares, 1136, apto
101 - bloco 3, Jardim Londrina - CEP 05640-001, São Paulo-SP, para todos os atos da vida civil e nomeio como seu Curador
Definitivo o Sr Sebastião de Fátima Bento, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.710.186, inscrito no
CPF/MF sob o nº 760.410.008-25, residente e domiciliado Rua Jose de Noronha, 268, Apartamento 52. Com relação aos
limites da curatela esta só afetará os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial de acordo com o artigo
85 da Lei 13.146/15. Sem condenação em custas e despesas processuais, ante a gratuidade concedida. Desnecessária a
prestação de contas, pois os rendimentos da interdita são inferiores às suas despesas. Anota-se, no entanto, que qualquer ato
de disposição patrimonial depende de prévia autorização judicial. Expeça-se a certidão para registro desta sentença no Cartório
competente, em cumprimento aos artigos 92 e 93, da Lei nº 6.015/1973 (Lei dos Registros Públicos), publicando-se pela
imprensa local e pelo órgão oficial por três vezes, com intervalo de dez dias, constando do edital os nomes da interdita e
de seu Curador, apontando a causa da interdição e os limites da curatela, nos termos do artigo 755, §3º do Código de Processo
Civil. P.R.I., cientificando-se o Ministério Público. - ADV: WALTER SILVÉRIO DA SILVA (OAB 171405/SP)

Leilão de Arte - Gustavo Augusto
Magalhães (Leiloeiro oficial
JUCESP 1128) comunica que será
realizado o leilão de arte 16838 no
dias 05/12 às 13 h e 08/12 às 19 h.
www.gmleiloes.com.br - Alameda
Piratinins 628 SP/SP (11) 944350642 diretoria@gmleiloes.com
EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 0009252-29.2020.8.26.0001.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do
Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo,
Dr(a). Maria Cecília Monteiro Frazão, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a DAISY CRISTINA
FREITAS, CPF 125.838.378-00, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença,
por parte de SOCIEDADE EDUCACIONAL
BRICOR LTDA , foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague a quantia de R$ 57.713,77
(junho/2020), devidamente atualizada, sob pena
de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorá- rios advocatícios de 10% (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do
Código de Pro- cesso Civil, transcorrido o período
acima indicado sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a
executada, indepen -dentemente de penhora
ou nova intimação, apre- sente, nos próprios autos,
sua impugnação. Não sendo contestada a ação,
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 novembro de 2020.
03 e 04.12
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Máquina da Notícia Comunicação Ltda.
CNPJ nº 00.260.179/0001-16 - NIRE 35.220.403.707
Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os sócios a se reunirem em 1ª convocação,
no dia 21/12/2020, às 10:00 horas, na Rua Fidêncio Ramos, 308,
Torre A, 12º andar, conjuntos 121, 122, 123 e 124 e o terraço do
13º piso (cobertura), parte, São Paulo/SP, a fim de deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a redução do capital social
da Sociedade para absorção de prejuízos acumulados; (ii) a ratificação da contratação da empresa especializada responsável
pela elaboração dos laudos de avaliação dos acervos líquidos
da HD Comunicação Ltda. (CNPJ nº 11.433.979/0001-08) e da
New Studio Publicações Ltda. (CNPJ nº 11.124.329/0001-80),
com o objetivo de proceder com a incorporação de ambas na
Sociedade; (iii) aprovação dos termos e condições do Protocolo e Justificação de Incorporação da HD e da New Studio; (iv)
aprovação dos Laudos de Avaliação dos acervos líquidos da HD
e da New Studio; (v) aprovação da Incorporação da HD e da New
Studio com absorção de seus acervos líquidos pela Sociedade;
(vi) aprovação da alteração e consolidação do Contrato Social
da Sociedade, de modo a refletir a nova redação do Contrato
Social da Sociedade após os efeitos da Incorporação da HD e da
New Studio, bem como para aprovar todos os efeitos das demais
deliberações acima e aprovadas em Assembleia; e (vii) autorização à Diretoria da Sociedade para praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações acima.
São Paulo, 04/12/2020. Rosa Maria Scavazza Vanzella Trovati e
Simone Rezkalla Ieasso - Administradoras.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0075342-91.
2012.8.26.0100(USUC 1594) A Doutora Aline Aparecida de
Miranda,MM.Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos,do Foro Central Cível,da Comarca de SÃO PAULO,do
Estado de São Paulo,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o)(s)
Herdeiros de Zenyu Nakasone,a saber: Milton Nakasone,
Cecília Nakasone; Matsu Nakasone, Eisuke Sakima, Tomiyu
Morita Sakima,Véritas Imobiliária Limitada,Seiti Chuha, Kama
Chuha, Geminiano Garcia Vilas,Tomoki Yamashita,Cleusa
dos Santos Garcia,Marco Aurélio Gallo, Elisangela Marchi de
Godoy Gallo,réus ausentes,incertos,desconhecidos,eventuais interessados,bem como seus cônjuges,se casados Forem,herdeiros e/ou sucessores,que Ralph Ortmann Gallo
ajuizou ação de USUCAPIÃO,visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua José Neves, nº 1.035 Jardim Prudência, 29º Subdistrito Santo Amaro - São Paulo
SP, com área de 389,71 m², contribuinte nº 090.077.0505-9,
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, 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. [3,4]
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SEXTA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2020
ŝŽĞŶĞƌŐĠƟĐĂ^ĂŶƚĂƌƵǌ^͘͘

CNPJ/MF nº 10.763.227/0001-42 - NIRE 35.300.346.246
ƚĂĚĞƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ
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ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚŽ͞>ŝǀƌŽĚĞZĞŐŝƐƚƌŽĚĞWƌĞƐĞŶĕĂĚĞĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘͟///͘DĞƐĂ͗WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͗ŐĞŶŽƌ
ƵŶŚĂWĂǀĂŶ͘^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ͗WůŝŶŝŽ^ĠƌŐŝŽ&ĞƌƌĂǌĚĞĂŵƉŽƐ͘/s͘KƌĚĞŵĚŽŝĂ͗ĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂĂŶƚĞĐŝƉĂĕĆŽĚĞ
ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͘s͘ĞůŝďĞƌĂĕĆŽ͗ĂŶĚŽŝŶşĐŝŽĂŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐŽ^ƌ͘WƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐƵďŵĞƚĞƵăĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ
'ĞƌĂůǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂĂŵĂƚĠƌŝĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚĂŽƌĚĞŵĚŽĚŝĂ͘ĂĐŝŽŶŝƐƚĂĞǆĂŵŝŶŽƵ͕ĚĞůŝďĞƌŽƵĞĂƉƌŽǀŽƵĂĂŶƚĞĐŝƉĂĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϮϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬƌĞůĂƟǀŽƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĞŵĐƵƌƐŽĂƐĞĞŶĐĞƌƌĂƌĞŵϯϭ͘ϯ͘ϮϬϮϭ͕
ĐŽŵƉĂŐĂŵĞŶƚŽĂƚĠϯϬ͘ϭϭ͘ϮϬϮϬ͘KƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐŽƌĂĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽƐƐĞƌĆŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƐŶŽĐĄůĐƵůŽĚŽƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
ĂƐĞƌĞŵĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĚĞĐŝƐĆŽŶĞƐƐĞƐĞŶƟĚŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂƋƵĞĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂƐĞƌĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭ͘ϯ͘ϮϬϮϭ͘s/͘>ĂǀƌĂƚƵƌĂ͗&ŽŝĂƉƌŽǀĂĚĂĂůĂǀƌĂƚƵƌĂ
ĚĂĂƚĂĚĞƐƚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĞŵĨŽƌŵĂĚĞƐƵŵĄƌŝŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϭϯϬ͕ΑϭǑĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͘s//͘ŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ͗EĂĚĂŵĂŝƐŚĂǀĞŶĚŽĂƚƌĂƚĂƌ͕ĨŽƌĂŵƐƵƐƉĞŶƐŽƐŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐƉĂƌĂĂůĂǀƌĂƚƵƌĂĚĞƐƚĂĂƚĂ͘ZĞĂďĞƌƚŽƐ
ŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͕ĂĂƚĂĨŽŝůŝĚĂ͕ĂƉƌŽǀĂĚĂĞĂƐƐŝŶĂĚĂƉŽƌƚŽĚŽƐŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͘WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĂDĞƐĂ͗ŐĞŶŽƌƵŶŚĂ
WĂǀĂŶ͘^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽĚĂDĞƐĂ͗WůŝŶŝŽ^ĠƌŐŝŽ&ĞƌƌĂǌĚĞĂŵƉŽƐ͘ĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͗Ɖͬ^ĆŽDĂƌƟŶŚŽ^ͬ͗ŐĞŶŽƌƵŶŚĂ
WĂǀĂŶĞWůŝŶŝŽ^ĠƌŐŝŽ&ĞƌƌĂǌĚĞĂŵƉŽƐ͘ƐƚĂĠĐſƉŝĂĚĂĂƚĂůĂǀƌĂĚĂŶŽůŝǀƌŽƉƌſƉƌŝŽ͘WƌĂĚſƉŽůŝƐ͕ϵ͘ϭϭ͘ϮϬϮϬ͘
:ƵĐĞƐƉŶǑϱϬϭ͘ϲϱϴͬϮϬͲϴĞŵƐĞƐƐĆŽĚĞϮϳͬϭϭͬϮϬϮϬ͘'ŝƐĞůĂ^ŝŵŝĞŵĂĞƐĐŚŝŶͲ^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂ'ĞƌĂů͘

Jornal O DIA SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAGERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A Associação dos Participantes e Assistidos de Fundações e Sociedades Civis de
Previdência Complement ar da Área de Telecomunicações – ASTEL-ESP, com sede à
rua Primeiro de Janeiro, 235 – Vila Clementino – São Paulo – Capital, convoca os(as)
senhores(as) associados(as) a participarem da Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária que será realizada, por meio digital, no dia 14 de dezembro de 2020, às
14:00 horas,através da plataforma Meet, cujo link está sendo informado a todos(as)
associados(as), através de e-mail e do WhatsApp. Os (as) associados (as) que não o
receberem por esses meios, poderão solicitá-lo através do telefone da ASTEL-ESP:
0800-606-4668. Na ordem do dia serão apreciados os seguintes assuntos: Assembleia
Geral Ordinária: - Análise e aprovação das contas referentes ao exercício de 2019.
Assembleia Geral Extraordinária : - Eleição para preenchimento da vaga de Diretor
Financeiro. São Paulo, 03 de dezembro de 2020. José Carlos Wenceslau - Presidente
do Conselho de Administração.
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COMPANHIA METROPOLITANA DE
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP
CNPJ/MF Nº 60.850.575/0001-25 - NIRE Nº 3530005464-4
LICITAÇÃO Nº COHAB-SP 02/20 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA - PROCESSO SEI
Nº 7610.2020/0002673-0 - CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, A TÍTULO ONEROSO, DE
ÁREA DENOMINADA GLEBA SANTA ETELVINA III B SITUADA NA CIDADE TIRADENTES-SP,
NOS TERMOS DAS ESPECIFICAÇÕES QUE INTEGRAM ESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
DATA DE ABERTURA: 11 DE JANEIRO DE 2021 - 10h30. Local para retirada do Edital:
O CD-R contendo o Edital e seus anexos poderá ser retirado na COPEL - Rua Líbero Badaró
nº 504, 12º andar – sala 122, São Paulo, Centro - Capital, no horário das 9h às 16h30,
mediante a entrega de 01 (um) CD-R sem uso, ou pelo link: https://drive.google.com/drive/
folders/1zvuaDa5lC6Yyn6Z83JQ6xNsKBZLqdh8q?usp=sharing. - O Edital ainda poderá
ser consultado por meio dos sites: http://www.cohab.sp.gov.br/ e http://e-negocioscidadesp.
prefeitura.sp.gov.br/ sem prejuízo da retirada do material completo em CD-R no endereço acima.

Alfa Realty Desenvolvimento e Negócios Imobiliários Ltda.

ŝŽĞŶĞƌŐĠƟĐĂ^ĆŽDĂƌƟŶŚŽ^͘͘

CNPJ Nº 12.291.462/0001-94 - NIRE Nº 35.300.389.336
ƚĂĚĂϮϵǐƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ
/͘ĂƚĂ͕,ŽƌĂĞ>ŽĐĂůĚĞZĞĂůŝǌĂĕĆŽ͗ϵ͘ϭϭ͘ϮϬϮϬ͕ăƐϭϯŚϯϬŵŝŶ͕ŶĂƐĞĚĞƐŽĐŝĂůĚĂŝŽĞŶĞƌŐĠƟĐĂ^ĆŽDĂƌƟŶŚŽ
^͘͘ ;͞ŽŵƉĂŶŚŝĂ͟Ϳ͕ ŶĂ &ĂǌĞŶĚĂ ^ĆŽ DĂƌƟŶŚŽ͕ ŵƵŶŝĐşƉŝŽ ĚĞ WƌĂĚſƉŽůŝƐͬ^W͕ W ϭϰ͘ϴϱϬͲϬϬϬ͘ //͘ WƌĞƐĞŶĕĂ Ğ
ŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͗ WƌĞƐĞŶƚĞ Ă ĂĐŝŽŶŝƐƚĂ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ ^ĆŽ DĂƌƟŶŚŽ ^͘͘ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ Ă ƚŽƚĂůŝĚĂĚĞ ĚŽ ĐĂƉŝƚĂů
ƐŽĐŝĂů͕ƚĞŶĚŽƐŝĚŽĚŝƐƉĞŶƐĂĚĂĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽΑϰǑĚŽĂƌƟŐŽϭϮϰĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ĚŽ ͞>ŝǀƌŽ ĚĞ ZĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ WƌĞƐĞŶĕĂ ĚĞ ĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘͟ ///͘ DĞƐĂ͗ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͗ ŐĞŶŽƌ
ƵŶŚĂWĂǀĂŶ͘^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ͗&ĞůŝƉĞsŝĐĐŚŝĂƚŽ͘ /s͘KƌĚĞŵĚŽŝĂ͗ĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂĂŶƚĞĐŝƉĂĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͘
s͘ ĞůŝďĞƌĂĕĆŽ͗ ĂŶĚŽ ŝŶşĐŝŽ ĂŽƐ ƚƌĂďĂůŚŽƐ Ž ^ƌ͘ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ƐƵďŵĞƚĞƵ ă ĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽ ĚĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů
ǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂĂŵĂƚĠƌŝĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚĂŽƌĚĞŵĚŽĚŝĂ͘ĂĐŝŽŶŝƐƚĂĞǆĂŵŝŶŽƵ͕ĚĞůŝďĞƌŽƵĞĂƉƌŽǀŽƵĂĂŶƚĞĐŝƉĂĕĆŽ
ĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϭϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬƌĞůĂƟǀŽƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĞŵĐƵƌƐŽĂƐĞĞŶĐĞƌƌĂƌĞŵϯϭ͘ϯ͘ϮϬϮϭ͕ĐŽŵ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĂƚĠ ϯϬ͘ϭϭ͘ϮϬϮϬ͘ KƐ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ ŽƌĂ ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽƐ ƐĞƌĆŽ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƐ ŶŽ ĐĄůĐƵůŽ ĚŽƐ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ Ă
ƐĞƌĞŵ ĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĚĞĐŝƐĆŽ ŶĞƐƐĞ ƐĞŶƟĚŽ ĚĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů KƌĚŝŶĄƌŝĂ ƋƵĞ ĚĞůŝďĞƌĂƌ ƐŽďƌĞ ĂƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂƐĞƌĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭ͘ϯ͘ϮϬϮϭ͘s/͘>ĂǀƌĂƚƵƌĂ͗&ŽŝĂƉƌŽǀĂĚĂĂůĂǀƌĂƚƵƌĂ
ĚĂ ĂƚĂ ĚĞƐƚĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů Ğŵ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ƐƵŵĄƌŝŽ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ĂƌƟŐŽ ϭϯϬ͕ Α ϭǑ ĚĂ >Ğŝ ŶǑ ϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͘
s//͘ ŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ͗ EĂĚĂ ŵĂŝƐ ŚĂǀĞŶĚŽ Ă ƚƌĂƚĂƌ͕ ĨŽƌĂŵ ƐƵƐƉĞŶƐŽƐ ŽƐ ƚƌĂďĂůŚŽƐ ƉĂƌĂ Ă ůĂǀƌĂƚƵƌĂ ĚĞƐƚĂ ĂƚĂ͘
ZĞĂďĞƌƚŽƐŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͕ĂĂƚĂĨŽŝůŝĚĂ͕ĂƉƌŽǀĂĚĂĞĂƐƐŝŶĂĚĂƉŽƌƚŽĚŽƐŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͘WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĂDĞƐĂ͗ŐĞŶŽƌ
ƵŶŚĂWĂǀĂŶ͘^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽĚĂDĞƐĂ͗&ĞůŝƉĞsŝĐĐŚŝĂƚŽ͘ĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͗Ɖͬ^ĆŽDĂƌƟŶŚŽ^ͬ͗ŐĞŶŽƌƵŶŚĂWĂǀĂŶĞ
&ĞůŝƉĞsŝĐĐŚŝĂƚŽ͘ƐƚĂĠĐſƉŝĂĚĂĂƚĂůĂǀƌĂĚĂŶŽůŝǀƌŽƉƌſƉƌŝŽ͘WƌĂĚſƉŽůŝƐ͕ϵ͘ϭϭ͘ϮϬϮϬ͘:ƵĐĞƐƉ nº 500.485/20-3
ĞŵƐĞƐƐĆŽĚĞϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ͘'ŝƐĞůĂ^ŝŵŝĞŵĂĞƐĐŚŝŶͲ^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂ'ĞƌĂů͘

^ĆŽDĂƌƟŶŚŽdĞƌƌĂƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝĂƐ^͘͘

CNPJ Nº 48.663.421/0001-29 - NIRE Nº 35.300.011.520
ƚĂĚĂϭϬϵǐƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ
/͘ĂƚĂ͕,ŽƌĂĞ>ŽĐĂůĚĞZĞĂůŝǌĂĕĆŽ͗ϵ͘ϭϭ͘ϮϬϮϬ͕ăƐϭϴŚϬϬŵŝŶ͕ŶĂƐĞĚĞƐŽĐŝĂůĚĂ^ĆŽDĂƌƟŶŚŽdĞƌƌĂƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝĂƐ
^͘͘ ;͞ŽŵƉĂŶŚŝĂ͟Ϳ͕ ŶĂ &ĂǌĞŶĚĂ ^ĆŽ DĂƌƟŶŚŽ͕ W ϭϰϴϱϬͲϬϬϬ͕ ŵƵŶŝĐşƉŝŽ ĚĞ WƌĂĚſƉŽůŝƐͬ^W͘ //͘ WƌĞƐĞŶĕĂ Ğ
ŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͗WƌĞƐĞŶƚĞĂĂĐŝŽŶŝƐƚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ^ĆŽDĂƌƟŶŚŽ^͘͘ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͕
ƚĞŶĚŽƐŝĚŽĚŝƐƉĞŶƐĂĚĂĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽΑϰǑĚŽĂƌƟŐŽϭϮϰĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂ
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚŽ͞>ŝǀƌŽĚĞZĞŐŝƐƚƌŽĚĞWƌĞƐĞŶĕĂĚĞĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘͟///͘DĞƐĂ͗WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͗ZŽďĞƌƚŽWƵƉƵůŝŶ͘^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ͗
Felipe Vicchiato. /s͘KƌĚĞŵĚŽŝĂ͗ĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞ͗;ϭͿ Antecipação de dividendos; ;ϮͿsĞŶĚĂĚĞĚƵĂƐŐůĞďĂƐ
de terras da Fazenda Itaúna. s͘ĞůŝďĞƌĂĕĆŽ͗ĂŶĚŽŝŶşĐŝŽĂŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐŽ^ƌ͘WƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐƵďŵĞƚĞƵăĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽ
ĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂĂƐŵĂƚĠƌŝĂƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚĂŽƌĚĞŵĚŽĚŝĂ͘ĂĐŝŽŶŝƐƚĂĞǆĂŵŝŶŽƵ͕ĚĞůŝďĞƌŽƵ
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CNPJ nº 15.168.443/0001-63 - NIRE 35.226.192.228
Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 03.12.2020
Data, Hora, Local: 03.12.2020, às 10hs., na sede, Rua Ceará, 436, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Eudoxios Stefanos Anastassiadis: Presidente; André Davidovici: Secretário. Deliberações aprovadas: (i)
Redução do capital social, na forma do disposto no artigo 1.082, II do Código Civil Brasileiro, por ser considerado excessivo em relação ao objeto da Sociedade, no montante de R$ 1.928.121,00, passando o capital dos atuais R$
2.428.121,00 para R$ 500.000,00, mediante o cancelamento de 1.928.121 quotas com valor nominal de R$ 1,00 cada
uma, sendo: a. 433.829 quotas do sócio Eudoxios Stefanos Anastassiadis; b. 433.829 quotas da sócia Patrícia Anastassiadis; c. 433.829 quotas do sócio André Davidovici; d. 433.829 quotas do sócio Nicolaos Georgios Theodorakis; e.
134.964 quotas do sócio Guilherme Petrella; d. 57.841 quotas do sócio Edilson Massafumi Egawa. (ii) Alteração da redação da Cláusula 2ª do Contrato Social: Cláusula 2ª: Do Capital Social: O capital social da sociedade é de R$
500.000,00 divididos em 500.000 quotas sociais no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, distribuídas entre os sócios, conforme abaixo: Sócios: Eudoxios Stefanos
Anastassiadis: 112.500 quotas, R$ 112.500,00, 22,5%; Patrícia Anastassiadis: 112.500 quotas, R$ 112.500,00, 22,5%;
André Davidovici: 112.500 quotas, R$ 112.500,00, 22,5%; Nicolaos Georgios Theodorakis: 112.500 quotas, R$
112.500,00, 22,5%; Guilherme Petrella: 34.999 quotas, R$ 35.000,00, 6,9%; Edilson Massafumi Egawa: 14.999 quotas, R$ 15.000,00, 2,9%; Oliver James Gorham: 1 quota, R$ 1,00, 0,1%; Yuri Ferreira Fortes: 1 quota, R$ 1,00, 0,1%; Total: 500.000 quotas, R$500.000,00, 100%. (iii) Os sócios autorizam os administradores a tomar as medidas necessárias, assinar todos os documentos necessários, inclusive escrituras, para promover as modiﬁcações do Contrato Social.
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 03.12.2020. Sócios: Eudoxios Stefanos Anastassiadis, Patrícia Anastassiadis,
André Davidovici, Nicolaos Georgios Theodorakis, Guilherme Petrella, Edilson Massafumi Egawa.

Praça Downtown Empreendimentos Imobiliários Ltda.

NIRE 35.227.885.928 - CNPJ nº 19.020.075/0001-62
Extrato do Instrumento Particular de 8ª Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento: 1. TS-23 Participações Ltda., com sede em São Paulo/SP, CNPJ 15.734.670/0001-09, JUCESP-NIRE 35.230.365.247, por seus administradores, José Alberto Torres Muniz Ventura, RG 15.923.815-8 SSP/SP, CPF 166.318.94808, e Leila Rodrigues Jacy da Silva, RG 30.052.302-6-SSP/SP, CPF 279.475.358-41; e 2. Oscar Freire Street II, L.L.C., com escritório em Nova York/EUA, CNPJ 25.994.820/0001-77, por seus procuradores, Daniel Cherman, RG 04.181.517-6 IFP/RJ, CPF
740.444.277-04, e Haaillih Bittar, RG 27.664.205-3 SSP/SP, CPF 279.018.468-28, OAB/SP 199.736, conforme procuração registrada na JUCESP 390.405/19-0, em 19.08.2019; na qualidade de únicas sócias da Praça Downtown Empreendimentos Imobiliários Ltda.; e, 3. Oscar Freire Street, L.L.C., com escritório em Nova York/EUA, CNPJ 25.994.819/0001-42, por seus procuradores, Daniel Cherman e Haaillih Bittar, conforme procuração registrada na JUCESP 440.757/19-8, em 30.08.2019; têm entre si, justo e contratado, alterar o Contrato Social: 1. aprovar, o “Instrumento de Justiﬁcação e Protocolo de Incorporação da TS23 Participações Ltda. pela Praça Downtown Empreendimentos Imobiliários Ltda.” celebrado em 01.09.2020. 2. Ratiﬁcar a nomeação da empresa Contábil Agosto S/S, com sede em São Paulo/SP, CNPJ 04.665.275/0001-03, CRC-SP 2SP022098/O-3, por
seu sócio, Antonio Roberto Moela, contador, RG 3.678.013-SSP/SP, CPF 124.785.208-34 e CRC-SP 1SP072579/O-6, a qual apresentou a avaliação, pelo critério contábil, do patrimônio líquido da TS-23 Participações Ltda., com base em balanço levantado
em 31.08.2020, com estrita observância dos critérios contábeis e legislação em vigor. 3. Aprovar o Laudo de Avaliação que avaliou o patrimônio líquido da TS-23 Participações Ltda. no valor total de R$ 69.965.134,78. 4. Aprovar a incorporação, da TS-23
Participações Ltda. pela Sociedade, nos termos do Protocolo, mediante a versão à Sociedade do patrimônio da TS-23 Participações Ltda. apurado nos termos do Balanço-Base e conﬁrmado pelo Laudo de Avaliação da TS-23 Participações Ltda., com a consequente extinção. 5. Tendo em vista a incorporação da TS-23 Participações Ltda. pela Sociedade, as 100.780.360 quotas de
emissão da Sociedade atualmente detidas pela TS-23 Participações Ltda. são atribuídas às sócias da TS-23 Participações Ltda.,
a Oscar Freire Street II, L.L.C. e a Oscar Freire Street, L.L.C., na proporção da participação por elas detidas na TS-23 Participações Ltda., ou seja, 100.679.580 quotas serão atribuídas à sócia Oscar Freire Street, L.L.C.; e 100.780 quotas serão atribuídas à
sócia Oscar Freire Street II, L.L.C. As sócias neste ato aprovam a integralização do capital social, no valor total de R$ 17.274,80,
correspondente ao valor do patrimônio líquido da TS-23 Participações Ltda., deduzido do valor do investimento da TS-23 Participações Ltda. na Sociedade, sendo desprezado o valor de R$ 0,80, restando o montante de R$ 10.415.305,00 a ser integralizado pelas sócias, em moeda corrente nacional ou bens, até 31.12.2020. Alteração do Artigo 5º do Contrato Social. 6. autorizar os
administradores da Sociedade a: (i) praticarem todos os atos necessários para a efetivação da absorção do patrimônio líquido
da TS-23 Participações Ltda. pela Sociedade, contabilizando inclusive quaisquer variações ocorridas a partir de 31.08.2020; (ii)
procederem à averbação da sucessão da TS-23 Participações Ltda. pela Sociedade nos registros e repartições públicas competentes, sem qualquer solução de continuidade ou interrupção; e (iii) tomarem todas as providências e assinarem todos os documentos adicionais necessários. 7. alterar e consolidar a redação do Contrato Social. Nada mais. São Paulo, 1º.09.2020. TS-23
Participações Ltda. Por José Alberto Torres Muniz Ventura e Leila Rodrigues Jacy da Silva, Oscar Freire Street II, L.L.C. e Oscar Freire Street, L.L.C. ambas: Por Daniel Cherman e Haaillih Bittar. Advogada: Ligia Aguiar Vieira Curi - OAB/SP 234.701.
JUCESP 459.596/20-2 em 05.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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GAIA SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº: 07.587.384/0001-30
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE
RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA 16ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A.
A Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, nos termos da Cláusula 12.4.2 do Termo
de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio
da 1ª Série e da 2ª Série da 16ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A., ﬁrmado em 12/09/20 (“Termo de Securitização”),
pela Emissora e VÓRTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”), convoca os Srs.
titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série (“Titulares de CRA” e “CRA”, respectivamente),
a reunirem-se em assembleia geral de Titulares de CRA (“Assembleia”), a realizar-se em primeira convocação
no dia 22 de dezembro de 2020, às 14h30min, exclusivamente por videoconferência online, sem
possibilidade de participação de forma presencial, através da plataforma https://meet.google.com conforme
Instrução da CVM nº 625, de 14/05/20 (“ICVM 625”), para deliberar sobre: (i) renúncia ao direito de declarar o
vencimento antecipado nos termos da cláusula 11.1.1, “xi” da Cédula de Produto Rural Financeira nº 01/2019,
emitida pela Devedora em 15 de agosto de 2019, vinculada como lastro para a emissão dos CRA e da cláusula 7 do
Termo de Securitização; (ii) caso o item (i) seja aprovado, autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário,
a realizar todos os atos necessários para a implementação das deliberações desta assembleia. Nos termos da ICVM
625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da Assembleia, o qual será disponibilizado
pela Emissora em seu site http://gaiasec.com.br/ri/emissoes/. O Titular de CRA que desejar exercer o voto deste
modo deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la, juntamente com os documentos
indicados adiante, à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos abaixo indicados, de forma que sua
presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Os Titulares de CRA ou seus representantes legais que ﬁzerem
o envio da instrução de voto mencionada poderão também acessar o link para participação remota na Assembleia,
hipótese em que qualquer instrução de voto enviada pelo Titular de CRA será desconsiderada, devendo o Titular de
CRA ou seu representante legal, manifestarem seu voto no ato de realização da Assembleia. O link de acesso será
disponibilizado pela Emissora ao Titular de CRA que enviar solicitação ao endereço eletrônico juridico@grupogaia.
com.br e agenteﬁduciario@vortx.com.br, em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, juntamente com
os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; e (b) quando pessoa jurídica, cópia
de atos societários e documentos que comprovem a represen
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ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 29ª e 30ª SÉRIES DA 4ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 29ª e 30ª Séries da 4ª Emissão da ISEC
SECURITIZADORA S.A. (“CRIs”, “Emissão” e “Emissora” respectivamente), a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira convocação
para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 22 de dezembro de 2020 às 11h00, de forma
exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams (“Assembleia”), conforme
Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), a ﬁm de deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: (i) Tomar conhecimento acerca da intenção manifestada pela Cedente à Securitizadora, sobre realizar
a Recompra Facultativa dos Créditos Imobiliários, de forma total ou parcial, nos termos da cláusula 6.2 do Contrato de
Cessão de Créditos, até a data de 15/01/2021 (“Recompra Facultativa”); (ii) Autorização para a Fiduciante promover
a alienação dos direitos aquisitivos sobre a fração ideal de até 12,48% (doze inteiros e quarenta e oito centésimos
por cento) da propriedade do imóvel, objeto da matrícula nº 21.484 do 1º Serviço Notarial e Registral José Borba –
Tabelionato, Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Vitória de Santo Antão/PE
(“Imóvel”) ao FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN LOGÍSTICA, constituído sob a forma de
condomínio fechado, inscrito no CNPJ sob o nº 37.295.919/0001-60 (“FII Guardian”),de forma que a Securitizadora
ﬁque, desde aprovação deste item, autorizada a assinar, quando lavrada, a Escritura Pública de Cessão de Direitos
Aquisitivos de Propriedade Resolúvel e Sub-Rogação de Direitos e Obrigações junto ao cartório competente, ﬁgurando
como interveniente anuente na escritura (“Escritura de Cessão de Direitos”); (iii) Caso aprovado o item (ii) acima,
autorizar, após a lavratura da Escritura de Cessão de Direitos, a realização do aditamento ao Contrato de Cessão
de Créditos, a ﬁm de constar a cessão dos direitos aquisitivos na proporção da fração ideal do Imóvel efetivamente
adquiridas pelo FII Guardian (“Fração Alienada”), de modo que este ﬁgure no referido contrato como Cedente dos
Créditos Imobiliários à Emissora, na proporção da Fração Alienada; (iv) Caso aprovado o item (ii) acima, autorizar, após
a lavratura da Escritura de Cessão de Direitos, a alteração do Contrato de Cessão e do Termo de Securitização, a ﬁm de
constar que na ocorrência de qualquer Evento de Recompra Compulsória ou na intenção pela Recompra Facultativa,
o Cedente e/ou FII Guardian responderão pela obrigação na proporção das frações ideais do Imóvel que detenham;
(v) Caso aprovado o item (ii) acima, autorizar, após a lavratura da Escritura de Cessão de Direitos, consoante com a
sub-rogação da posição contratual do Contrato de Locação Atípico de Imóveis, que os Créditos Imobiliários devidos
pela Devedora por força do Contrato de Locação Atípica, passem a ser depositados na proporção das frações ideais
do Imóvel detidas pelo Cedente e/ou pelo FII Guardian; (vi) autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a
Emissora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar
o deliberado nos itens acima. O material necessário para embasar a deliberação dos investidores está disponível (i)
no site da Emissora: www.isecbrasil.com.br; e (ii) no site da CVM: www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para
ﬁns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação será com a presença
dos titulares do CRI que representem, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulação e,
em segunda convocação, com qualquer número de presentes, conforme cláusula 16.4 do Termo de Securitização.
Considerando as medidas restritivas relacionadas principalmente ao ﬂuxo e aglomeração de pessoas impostas pelo
governo nacional e internacional em face da ampla e corrente disseminação do novo corona vírus causador da
Covid-19, bem como em observância à IN CVM 625, informamos aos titulares dos CRI que a Assembleia ocorrerá
de forma exclusivamente remota e eletrônica, tanto para ﬁns de participação quanto para voto, através do sistema
Teams de conexão via internet, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que
enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestao@isecbrasil.com.br com cópia para juridico@isecbrasil.com.br
e ao Agente Fiduciário para agenteﬁduciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização
da Assembleia, sendo aceito somente até o horário de realização da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando
pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que
comprovem a representação do titular do CRI; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes
especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Conforme art. 7º da IN CVM 625,
a Emissora disponibilizará acesso simultâneo à eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não
tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.
São Paulo, 02 de dezembro de 2020. ISEC SECURITIZADORA S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 1044734-54.2016.8.26.0100 ( U-964 ). O Doutor Ralpho Waldo De
Barros Monteiro Filho, MM. Juiz 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 ao Espólio de José Carlos Justino, Espólio de Francisca do Carmo
Justino, Jorge William Rodrigues dos Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Maria Auxiliadora Sarkis Pereira da Silva ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Tamandaré,
nº 272/278, unidade autônoma nº 38 no 3º andar do Edifício Almirante Marcílio Dias,
Bloco G do Conjunto Residencial Jardim das Fontes, Liberdade, São Paulo-SP, com
área útil de 24,34 m², área comum de 10,92 m², área total de 35,26 m², com fração
ideal de 0,1111% da área do terreno, equivalente a 4,33 m², contribuinte nº 033.023.0688,
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. São
Paulo, 19 de novembro de 2020.

FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 - NIRE 35.300.512.944

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DAS 438ª, 439ª, 440ª, 441ª, 442ª, 443ª, 444ª, 445ª, 446ª, 447ª E 448ª
SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA FORTE SECURITIZADORA S.A.
A FORTE SECURITIZADORA S.A., companhia securitizadora, com sede na Rua Fidêncio Ramos, 213, cj. 41, Vila Olímpia, CEP
04.551-010, na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 (“Securitizadora” ou “Emissora”), nos
termos da Cláusula 15.3 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários das 438ª, 439ª, 440ª, 441ª, 442ª, 443ª, 444ª, 445ª, 446ª,
H6pULHVGD(PLVVmRGH&HUWL¿FDGRVGH5HFHEtYHLV,PRELOLiULRVGD(PLVVRUD ´Termo de Securitização”, “Emissão” e “CRI”,
UHVSHFWLYDPHQWH  CONVOCA os titulares dos CRI (“Titulares de CRI”) para participarem de Assembleia Geral (“AGTCRI” ou
“Assembleia´ DVHUUHDOL]DGDHPFRQYRFDomRHPGHGH]HPEURGHjVKde modo exclusivamente digital, por meio
da plataforma eletrônica Microsoft TeamsDGPLQLVWUDGDSHOD(PLVVRUDFRQIRUPH,QVWUXomR1RUPDWLYD&90QGHGHPDLRGH
2020 (“ICVM 625´ FXMRDFHVVRGHYHVHUIHLWRSRUPHLRGHlink a ser encaminhado aos Titulares de CRI habilitados, sem prejuízo da
SRVVLELOLGDGHGHSUHHQFKLPHQWRHHQYLRGHLQVWUXomRGHYRWRjGLVWkQFLDSUHYLDPHQWHjUHDOL]DomRGRFRQFODYHQRVWHUPRVGD,&90
625, para deliberar sobre os assuntos que compõem a Ordem do Dia (“(GLWDOGH&RQYRFDomo”). Ordem do dia: (i)DDSURYDomRRXQmR
da alteração do índice adotado para a Atualização Monetária do Valor Nominal Unitário das Debêntures de todas as séries e,
consequentemente, alteração do Índice de Atualização Monetária dos CRI de todas Séries, passando, com efeitos a partir do período
GHDSXUDomRFRPSOHWRQRTXDORGLD~WLOVXEVHTXHQWHjUHDOL]DomRGD$VVHPEOHLDHVWLYHULQVHULGRGH,*30SDUD,3&$ ³Alteração do
Índice de Atualização Monetária”); (ii) FDVRVHMDDSURYDGDD$OWHUDomRGRËQGLFHGH$WXDOL]DomR0RQHWiULDDDSURYDomRRXQmRGD
DGRomRGR,*30FRPRtQGLFHVXEVWLWXWLYRLPHGLDWRQDVKLSyWHVHVGHIDOWDRXLPSRVVLELOLGDGHGHXWLOL]DomRGR,3&$SDUDD$WXDOL]DomR
Monetária correspondente; e (iii) a autorização ou não para que o Agente Fiduciário e a Securitizadora pratiquem todo e qualquer ato,
FHOHEUHPWRGRVHTXDLVTXHUFRQWUDWRVDGLWDPHQWRVRXGRFXPHQWRVQHFHVViULRVSDUDDHIHWLYDomRHLPSOHPHQWDomRGDVPDWpULDV
constantes da Ordem do Dia nos documentos relacionados aos CRI. Informações Gerais: Quaisquer documentos e/ou informações
UHOHYDQWHVUHODFLRQDGRVj2UGHPGR'LDHTXHYHQKDPDVHUREWLGRVSHOD(PLVVRUDVHUmRRSRUWXQDPHQWHGLVSRQLELOL]DGRVQDVSiJLQDV
da rede mundial de computadores da Emissora (www.fortesec.com.br) e do Agente Fiduciário (ZZZYRUW[FRPEU) aos Titulares de CRI,
SDUDVXSRUWHjVGLVFXVV}HVHGHOLEHUDo}HVDFLPDGHVFULWDV$$VVHPEOHLDLQVWDODUVHiHPSULPHLUDFRQYRFDomRFRPDSUHVHQoDGH
Titulares de CRI que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRI em Circulação e, em segunda
FRQYRFDomRFRPTXDOTXHUQ~PHURH[FOXtGRVRV&5,TXHHYHQWXDOPHQWHQmRSRVVXtUHPGLUHLWRGHYRWRFRQIRUPHGLVSRVWRQR7HUPR
GH6HFXULWL]DomR(PYLVWDGDVPDWpULDVFRQVWDQWHVGD2UGHPGR'LDDVGHOLEHUDo}HVGHSHQGHUmRGHDSURYDomRGHQRPtQLPR
FLQTXHQWDSRUFHQWR PDLV XP GRVYRWRVIDYRUiYHLVGH7LWXODUHVGRV&5,HP&LUFXODomRTXHWHQKDPGLUHLWRGHYRWRWDQWRHP
SULPHLUD TXDQWR HP VHJXQGD FRQYRFDomR FRQIRUPH GLVSRVWR QR 7HUPR GH 6HFXULWL]DomR Documentos de Representação: A
Assembleia será realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft TeamsSDUDDTXHOHV7LWXODUHVGH&5,TXHHQYLDUHPSDUDD
Emissora, no endereço eletrônico gestao@fortesec.com.br FRP FySLD SDUD R $JHQWH )LGXFLiULR QR HQGHUHoR HOHWU{QLFR
DVVHPEOHLDV#YRUW[FRPEU FRP FySLD SDUD DJHQWH¿GXFLDULR#YRUW[FRPEr, preferencialmente até 2 (dois) dias antes da data de
UHDOL]DomRGD$*7&5,REVHUYDGRRGLVSRVWRQD,&90RVVHJXLQWHVGRFXPHQWRVD TXDQGRSHVVRDItVLFDFySLDGLJLWDOL]DGDGH
GRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHYiOLGRFRPIRWRGR7LWXODUGH&5,E TXDQGRSHVVRDMXUtGLFD D ~OWLPRHVWDWXWRVRFLDORXFRQWUDWRVRFLDO
FRQVROLGDGRGHYLGDPHQWHUHJLVWUDGRQDMXQWDFRPHUFLDOFRPSHWHQWH E GRFXPHQWRVVRFLHWiULRVTXHFRPSURYHPDUHSUHVHQWDomR
OHJDOGR7LWXODUGH&5,H F GRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHYiOLGRFRPIRWRGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOF TXDQGRIXQGRGHLQYHVWLPHQWR D 
~OWLPRUHJXODPHQWRFRQVROLGDGRGRIXQGR E HVWDWXWRRXFRQWUDWRVRFLDOGRVHXDGPLQLVWUDGRURXJHVWRUFRQIRUPHRFDVRREVHUYDGD
DSROtWLFDGHYRWRGRIXQGRHGRFXPHQWRVVRFLHWiULRVTXHFRPSURYHPRVSRGHUHVGHUHSUHVHQWDomRHP$VVHPEOHLD*HUDOGH7LWXODUHV
GH&5,H F GRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHYiOLGRFRPIRWRGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOHG FDVRTXDOTXHUGRV7LWXODUHVGH&5,LQGLFDGRVQRV
LWHQV L D LLL DFLPDYHQKDDVHUUHSUHVHQWDGRSRUSURFXUDGRUDOpPGRVUHVSHFWLYRVGRFXPHQWRVLQGLFDGRVDFLPDGHYHUiHQFDPLQKDU
SURFXUDomRFRPSRGHUHVHVSHFt¿FRVSDUDVXDUHSUHVHQWDomRQD$*7&5,Participação na Assembleia: $SDUWLFLSDomRHYRWDomRGRV
Titulares de CRI se dará por meio da plataforma eletrônica Microsoft TeamsGHYHQGRVHUREVHUYDGRVRVSURFHGLPHQWRVGHVFULWRV
DEDL[R3DUDSDUWLFLSDUYLDSODWDIRUPDHOHWU{QLFDRV7LWXODUHVGH&5,LQWHUHVVDGRVGHYHPHQWUDUHPFRQWDWRFRPD(PLVVRUDQRe-mail
gestao@fortesec.com.brFRPFySLDSDUDDR$JHQWH)LGXFLiULRQRe-mail DJHQWH¿GXFLDULR#YRUW[FRPEUSDUD L HQYLDURVGRFXPHQWRV
GHUHSUHVHQWDomRQHFHVViULRV HVSHFL¿FDQGRRQRPHGDSHVVRDQDWXUDOTXHHVWDUiSUHVHQWHSHODSODWDIRUPDHOHWU{QLFD HPIRUPDWR
3')H LL UHFHEHUDVFUHGHQFLDLVGHDFHVVRHLQVWUXo}HVSDUDVXDLGHQWL¿FDomRGXUDQWHRXVRGDSODWDIRUPD2DFHVVRYLDSODWDIRUPD
eletrônica estará restrito aos Titulares de CRI que se credenciarem, nos termos aqui descritos (“Titulares de CRI Credenciados”). Por
TXHVW}HVRSHUDFLRQDLVUHFRPHQGDVHTXHRV7LWXODUHVGH&5,&UHGHQFLDGRVHQYLHPe-mail e documentos, conforme instruções acima,
FRPDDQWHFHGrQFLDPtQLPDGH TXDUHQWDHRLWR KRUDVGDUHDOL]DomRGD$VVHPEOHLDUHVVDOYDGRTXHFDVRQmRVHMDSRVVtYHORHQYLR
QHVWHSUD]RSRGHUmRSDUWLFLSDUGD$VVHPEOHLDRV7LWXODUHVGH&5,TXHR¿]HUHPDWpRKRUiULRHVWLSXODGRSDUDDDEHUWXUDGRVWUDEDOKRV
2V FRQYLWHV LQGLYLGXDLV SDUD DGPLVVmR H SDUWLFLSDomR QD$VVHPEOHLD VHUmR UHPHWLGRV DRV HQGHUHoRV GH e-mail TXH HQYLDUHP D
VROLFLWDomRGHSDUWLFLSDomRHRVGRFXPHQWRVQDIRUPDUHIHULGDQRSDUiJUDIRDFLPD VHQGRUHPHWLGRDSHQDVXPFRQYLWHLQGLYLGXDOSRU
7LWXODUGH&5, 6RPHQWHVHUmRDGPLWLGRVSHORVFRQYLWHVLQGLYLGXDLVRV7LWXODUHVGH&5,&UHGHQFLDGRVHVHXVUHSUHVHQWDQWHVRX
SURFXUDGRUHV QRVWHUPRVGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV &DVRGHWHUPLQDGR7LWXODUGH&5,QmRUHFHEDRFRQYLWHLQGLYLGXDOSDUD
SDUWLFLSDomRQD$VVHPEOHLDFRPDWp YLQWHHTXDWUR KRUDVGHDQWHFHGrQFLDHPUHODomRDRKRUiULRGHLQtFLRGD$VVHPEOHLDGHYHUi
entrar em contato com a Emissora pelo e-mail gestao@fortesec.com.br ou pelo telefone (11) 4118-0614 ou com o Agente Fiduciário
pelo e-mail DVVHPEOHLDV#YRUW[FRPEU FRP FySLD SDUD DJHQWH¿GXFLDULR#YRUW[FRPEU ou pelo telefone (11) 4118-4235 com, no
mínimo, 2 (duas) horas de antecedência em relação ao horário de início da Assembleia, para que seja prestado o suporte adequado e,
FRQIRUPHRFDVRRDFHVVRGR7LWXODUGH&5,VHMDOLEHUDGRPHGLDQWHRHQYLRGHQRYRFRQYLWHLQGLYLGXDO$(PLVVRUDUHFRPHQGDTXHRV
7LWXODUHVGH&5,DFHVVHPDSODWDIRUPDHOHWU{QLFDFRPDQWHFHGrQFLDGHQRPtQLPR FLQFR PLQXWRVGRLQtFLRGD$VVHPEOHLDD¿PGH
HYLWDU HYHQWXDLV SUREOHPDV RSHUDFLRQDLV H TXH RV 7LWXODUHV GH &5, &UHGHQFLDGRV VH IDPLOLDUL]HP SUHYLDPHQWH FRP D SODWDIRUPD
HOHWU{QLFDSDUDHYLWDUSUREOHPDVFRPDVXDXWLOL]DomRQRGLDGD$VVHPEOHLD$(PLVVRUDQmRVHUHVSRQVDELOL]DSRUSUREOHPDVGH
FRQH[mRTXHRV7LWXODUHVGH&5,&UHGHQFLDGRVYHQKDPDHQIUHQWDUHRXWUDVVLWXDo}HVTXHQmRHVWHMDPVRERFRQWUROHGD(PLVVRUD
HJLQVWDELOLGDGHQDFRQH[mRGR7LWXODUGH&5,FRPDLQWHUQHWRXLQFRPSDWLELOLGDGHGDSODWDIRUPDHOHWU{QLFDMicrosoft Teams com o
equipamento do Titular de CRI). Voto à Distância: 2V 7LWXODUHV GH &5, SRGHUmR RSWDU SRU H[HUFHU R VHX GLUHLWR GH YRWR VHP D
QHFHVVLGDGHGHLQJUHVVDUSRUYLGHRFRQIHUrQFLDHQYLDQGRDFRUUHVSRQGHQWHLQVWUXomRGHYRWRjGLVWkQFLDj(PLVVRUDFRPFySLDDR
Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará
PRGHORGHGRFXPHQWRDVHUDGRWDGRSDUDRHQYLRGDLQVWUXomRGHYRWRjGLVWkQFLDHPVXDSiJLQDQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHV
(www.fortesec.com.br  H QD SiJLQD GH UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV QD &90$ LQVWUXomR GH YRWR GHYHUi L  HVWDU GHYLGDPHQWH
preenchida e assinada pelo Titular de CRI ou por seu representante legal, de forma eletrônica, por meio de plataforma para assinaturas
HOHWU{QLFDVFRPRXVHPFHUWL¿FDGRVGLJLWDLVHPLWLGRVSHOD,&3%UDVLO LL VHUHQYLDGDFRPDDQWHFHGrQFLDDFLPDPHQFLRQDGDH LLL QR
FDVRGHR7LWXODUGH&5,VHUSHVVRDMXUtGLFDVHUHQYLDGDDFRPSDQKDGDGRVLQVWUXPHQWRVGHSURFXUDomRHRX&RQWUDWR(VWDWXWR6RFLDO
TXHFRPSURYHRVUHVSHFWLYRVSRGHUHV2VWHUPRVRUDXWLOL]DGRVHPOHWUDVPDL~VFXODVHDTXLQmRGH¿QLGRVWHUmRRVVLJQL¿FDGRVDHOHV
atribuídos no Termo de Securitização. São Paulo, 04 de dezembro de 2020. FORTE SECURITIZADORA S.A.

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1071765-47.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 07ª Vara Cível, do Foro Regional II Santo
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Carneiro Calbucci Renaux, na forma da Lei, etc. Faz saber a Ed Carlos Araújo CPF. 178.146.928-81, que lhe
foi proposta uma ação de Procedimento Comum por Celia Augusta Machado, objetivando o recebimento da quantia de R$ 6.409,40 (Dez/2019), atualizada
no ato do pagamento, referente ao valor remanescente do Contrato de Locação do Imóvel Residencial. Encontrando -se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 1 3 de novembro de 2020.
@

Edital de conhecimento geral ± prazo de 30 dias. Processo nº. 1011821-74.2020.8.26.0004. O MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da
Família e Sucessões, do Foro Regional IV ± Lapa, Estado de São Paulo, Dr. José Antonio Siqueira Nunes de Faria, na forma da lei, etc.
Faz saber a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração de Regime de Bens movida por Marcio Cesar
Trevizani, CPF. 322.958.318-30 e Milena Cedotti Falco Trevizani, CPF. 218.412.388-99, por meio da qual os requerentes indicados
intentam alterar o regime de bens do casamento. O presente edital é expedido nos termos do artigo 734, §1º do CPC, de comunhão
parcial de bens, para o regime de separação total de bens. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de novembro de 2020.
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1002552-14.2019.8.26.0176. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 01ª Vara Cível, do Foro da Comarca de Embu
das Artes, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy, na forma da Lei, etc. Faz saber a Almir Sousa Santos, CPF. 001.936.565-90, que
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por Allianz Seguros S/A, objetivando o recebimento de R$ 22.024,61 (abril/2019), decorrente dos danos
causados na colisão que ocorreu em 07/06/2018 no veículo segurado Mitsubishi ASX AWD CVT, Placa FZN 1425. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de setembro de 2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0009024-64.2019.8.26.0009 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia
Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a OSVALDO VIEIRAPACHECO, RG 00371724, CPF 307.550.18834, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Condomínio Edifício
Badria, objetivando o pagamento do débito de R$92.989,23 (agosto/2019), ante a condenação oriunda da r.
sentença transitada em julgado. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, nos termos do
artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$92.989,23 (agosto/
2019) , devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, iniciase o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS.
03 e 04/12

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. PRAZO 20 DIAS. PROC. Nº 1088645-14.2019.8.26.0100. O Dr.
Aléssio Martins Gonçalves, MM. Juiz de Direito da 17ª Vara Cível - Foro Central/SP, na forma da Lei, etc...
FAZ SABER a TECOMIL S/AEQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, CNPJ 71.322.820/0001-48, na pessoa do
seu representante legal, que o Condomínio Edifício Monterey, lhe ajuizou Ação de Execução de Título
Extrajudicial para cobrança de R$ 17.543,60(30/09/2019), referente à cota condominial, férias/13º salário e
fundo de reserva, vencidas de 05.09.2018 à 05.08.2019, inclusa a multa de 2% de conformidade com o artigo
1336, § 1º do Código Civil, referente ao Conjunto 507 + 2 Vagas de Garagem, localizado no CondomínioAutor, que serão acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir dovencimento de cada
débito, cotas condominiais vincendas (art. 290 do CPC e Súmula 13 do TJSP), com os acréscimos legais
acima descritos, sem prejuízo da incidência da multa supra, das custas processuais e dos honorários
advocatícios Estando a executada em lugar ignorado e incerto, foi deferida CITAÇÃO, por EDITAL para que
em 03 dias, pague a dívida que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários
advocatícios da parte exequente, arbitrados em 10%; em caso de pagamento integral, essa verba honorária
será reduzida pela metade, e querendo ofereça embargos no prazo de 15 dias, facultando-lhe nesse prazo,
reconhecendo o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas
e honorários, requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, atualizadas e juros de
1% ao mês. A opção de parcelamento importará renúncia ao direito de opor embargos. Os prazos começarão
a fluir, após os 20 dias supra1088645. Na ausência de embargos, o executado será considerado revel, sendolhe nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato e publicado na forma da lei. São Paulo, 05
de novembro de 2020.
03 e 04/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1038662-49.2019.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos
Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROSANGELA SANTOS, Brasileira,
CPF 25931927808 e ROBERTO CARLOS MOTA SANTOS, Brasileiro, CPF 510.422.315-91, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano do Estado de São Paulo- CDHU, alegando em síntese: objetivando a Rescisão de Contrato Cumulada
com Reintegração de Posse do imóvel situado à Rua Manoel da Conceição NR: S/N - C:03 P:10 B:10 AP. 64,
Jardim Macedo, Conjunto Habitacional SP (Santo Amaro D), São PauloSP, CEP05894-370, alegando que
os corréus descumpriram o contrato entabulado entre as partes, caracterizando inadimplência financeira e
ocupação irregular do imóvel. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de novembro
de 2020.
04 e 05/12
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1021625-74.2017.8.26.0003. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a).Adriana
Cristina Paganini Dias Sarti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Maria Cláudia dos Santos Mori, RG
34.085.011-5, CPF 267.473.768-97, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Unificada
Paulista de Ensino Renovado Objetivo – Supero Ltda, objetivando a cobrança de R$ 37.899,44 (junho/2017),
oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais, prestados nos anos letivos de 2013 e 2014. Encontrandose a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de
custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos (art.
701, do CPC), sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo judicial. Em caso de revelia, será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de outubro de 2020.
03 e 04.12
1ª Vara de Registros Públicos-SP. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos daAção
de Usucapião, PROCESSO Nº 1101403-30.2016.8.26.0100 ( U-1061 ) 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 BernardoAntonio
Martins, Serafim Lourenço Lopes, Carmen da Resurreição Teixeira Lopes, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Luciana Tsiros e Marcos Paulo Tsiros ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio do imóvel localizado na Rua João Santisi nº 64, São Paulo/SP., com área de 126,00ms2.,
contribuinte n. 031.006.0012-6, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expedese 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. São Paulo-SP.
J - 03 e 04/12

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1115495-13.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silveira Teixeira, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Silvio
Luiz Rickes CPF. 592.213.489-20, que Banco Daycoval S/A, lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, visando
a cobrança de 119.957,94, Contrato de Arrendamento Mercantil nº 00A0022095. Tendo em vista que o coexecutado se
encontra em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação e intimação por edital para em 03 dias, a fluir dos 20 dias
supra, efetuar o pagamento da dívida atualizada e acrescida de juros moratórios e honorários advocatícios fixados em 10%,
sob pena de converter se em penhora o arresto sobre o valor de R$ 19.059,34, penhorado e depositado numa conta judicial.
Convertido, terá o executado 15 dias, independente de nova intimação, para oferecer embargos. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de novembro de 2020.
Edital para conhecimento geral ± Prazo de 30 dias. Processo nº 1013828-42.2020.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da
Família e Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Leal Junqueira Vieira Rebello da Silva, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração de Regime de Bens movida por
Rogerio Levorin Neto, CPF 101.549.518-46, e Debora de Oliveira Levorin CPF 128.255.398-48 por meio da qual os requerentes indicados
intentam alterar o regime de bens do casamento. Os autores são casados desde 20/03/1999, conforme certidão de casamento do Cartório
do 13º Subdistrito do Butantã, da Comarca de São Paulo, Capital, matrícula 115162 01 55 199 2 00216 068 0039501-01, cujo regime é o
da Comunhão Parcial de Bens. Pretendem os autores a alteração de seu regime de casamento para o da Separação de Bens, nos termos
do artigo 1687 do Código Civil. Para o conhecimento de eventuais interessados na lide, foi determinada a expedição de edital com prazo
de 30 dias, a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do art. 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
Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo nº. 0004745-57.2020.8.26.0152. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro da
Comarca de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a). Diogenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues, na forma da Lei,. Faz saber a Silvio Moreira
de Santana Transportes ME. CNPJ. 10.522.406/0001-98, na pessoa de seu representante legal e Lincoln Aparecido de Souza, CPF.
156.828.418-75 que Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais move a ação de Cumprimento de Sentença, foi determinada a sua
Intimação, por Edital, para que, no prazo de 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, cumpra voluntariamente a sentença, efetuando o pagamento
da quantia de R$ 57.936,87, corrigido e acrescido de custas se houver, nos termos do art. 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado na
forma do art. 256 da mesma lei e considerado revel na fase de conhecimento, a pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no
prazo de 15 (quinze) dias." e ciente(s) de que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado,
ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil). Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de outubro de 2020.
Processo 1101857-10.2016.8.26.0100 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Banco Daycoval S/A - Marcus Vinícius Conte ±
Mass Falida de Madistral Impressora Industrial S/A - Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros - - Fábio Rodrigues de Almeida - A MM. Juiza de
Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Tonia Yuka Koroku, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Marcus
Vinicius Conte, brasileiro, Empresário, RG 2.210.208, CPF 599.712.239-53, com endereço na Rodovia 116, 18645, CX Postal 490, Xaxim, CEP
81690-300, Curitiba - PR, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Daycoval S/A. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de
03 (três) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a dívida no valor de R$ 122.304,99, que deverá ser atualizada
até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado do débito, conforme pedido inicial. Caso o(a) executado(a) efetue o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios
serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do CPC). Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
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Porsche Cup encerra temporada
com prova de 500 km em Interlagos

Porsche Endurance Series
rani), Stock Light (Raphael Reis
e Matheus Iorio) e todos os grandes nomes do campeonato de
Sprint da Porsche Cup em 2020.
Outra atração é Jeff Giassi,
piloto bicampeão do programa de
Esports da Porsche Cup e top10
no Campeonato Mundial da marca. O catarinense foi treinado ao
longo de 2020 para fazer a transição dos simuladores para os
carros de competição e agora
fará sua estreia na máquina #14,
em parceria com André Gaidzinski e Enzo Elias.
Diferentemente das outras
duas etapas de provas longas, a
corrida de 500 km em Interlagos
permite que os carros tenham três
tripulantes durante a prova, fator
extra nas estratégias para a corrida. Em 2019 um trio venceu na
GT3 com Maurizio Billi, Marco
Billi e Gaetano di Mauro.
Liderados por Alceu Feldmann, todos os pilotos chegam
vivos na disputa pela Carrera
Cup, uma vez que a pontuação
é maior na corrida mais longa
do ano. Pela classe Sport, Nelson Piquet Jr, que agora volta a
fazer dupla com Fran Lara, é
quem lidera, seguido por Rouman Ziemkiewicz.
Nos carros de motor 3.8 a

disputa promete ser do mais alto
nível. Francisco Horta e William
Freire chegam liderando o campeonato, seguidos de perto pelos
atuais campeões Átila Abreu e
Leonardo Sanchez. A dupla do
carro #15 lidera também a classe Sport e nesta prova tem a companhia do gaúcho Marçal Müller
–o único piloto na história da categoria a ganhar campeonatos de
Sprint nas classes GT3 Cup
(2017) e Carrera Cup (2019)
Já pela Trophy, quem lidera é
a dupla dos homônimos Nelsons.
Marcondes e Monteiro, que lutaram até a rodada tripla de encerramento do campeonato de
Sprint pela coroa de campeão do
certame de provas de curta duração, ainda estão vivos nas disputas dos três títulos em jogo nos
500 km.
Vale lembrar que os pilotos
da classe Sport pontuam também
no geral e os da classe Trophy
pontuam tanto na classe Sport
quanto no geral.
Já pelo Overall, Miguel Paludo e Werner Neugebauer despontam na Carrera Cup. Paludo
abriu boa margem na pontuação
de Sprint na conquista do seu
sexto título com Porsche há três
semanas, mas como vem de um

abandono na etapa de Endurance
em Goiânia a disputa segue franca. Já Werner, que compartilhou
o carro Shell #8 com Ricardo
Zonta ao longo do campeonato,
agora tem a companhia também
do promissor e veloz Christian
Hahn, agregando o patrocínio da
Blau.
Na GT3 a disputa é bem aberta, com Nelson Marcondes podendo unificar os títulos da
Sprint e Overall, além da classe
no Endurance Series. Seria um
feito inédito desde a introdução
das provas de longa distância em
2016.
Na última etapa das corridas
longas, Pedro Aguiar e Guilherme Salas levaram a melhor em
Goiânia pela Carrera Cup. Alceu
Feldmann e Thiago Camilo ficaram na segunda posição. O vencedor da classe Sport foi Nelson
Piquet junto com Rouman Ziemkiewicz.
Na 3.8 quem triunfou foi a
dupla Kreis Jr e Raphael Reis.
Pela Sport a vitória ficou com
Átila Abreu e Leonardo Sanchez
e, na Trophy, Nelson Monteiro e
Nelson Marcondes chegaram no
lugar mais alto do pódio.
O quali da etapa acontece no
sábado. O grid é apurado pela
média das melhores voltas de
dois pilotos. Cada piloto da dupla vai para a pista por 10 minutos. No caso dos competidores
que vão correr a etapa em trios,
participam da classificação os
pilotos com maior e menor BOP.
A largada acontece às 13h20
de domingo pelo horário de Brasília.
Treinos classificatórios e as
corridas têm transmissão do site
e canais oficiais da Porsche Cup
em mídia social, bem como do
portal motorsport.com. A prova
de 500 km é exibida ao vivo pelos canais Sportv.

Foto/ Pedro Bragança

Copa São Paulo de Kart e Copa KGV anunciam
novo calendário e definem categorias para 2021

O calendário 2021 das competições oficiais no Kartódromo
Granja Viana está definido. Os
campeonatos voltarão em fevereiro com as aberturas da Copa São
Paulo de Kart e Copa KGV. Animados para o próximo ano, os organizadores esperam cada vez mais
competidores no grid após uma
temporada diferente em 2020 por
conta da pandemia de coronavírus.
“Estamos muito animados
para a próxima temporada e pro-

vamos em 2020 que podemos
organizar campeonatos com bastante segurança. Acredito em que
em 2021 teremos o retorno de
muitos pilotos e equipes amam
o kart. Nós continuaremos seguindo os protocolos de acordo
com as autoridades de saúde e
esperamos um sucesso cada vez
maior das nossas copas”, diz Felipe Giaffone, proprietário do
KGV.
Principal campeonato regio-

nal do País, a Copa SP de Kart
realizará sua primeira etapa em
6 de fevereiro e serão oito etapas no ano com encerramento
em 20 de novembro, com um total de 10 categorias: Rotax Micro Max, Rotax Mini Max, Rotax Junior Max, Rotax Max, Rotax Max Masters, Rotax DD2,
Rotax DD2 Masters, KZ2, Sixspeed e Pró-500.
O retorno da Copa KGV está
programado para 27 de fevereiro e serão sete etapas ao longo
do ano, com a definição dos campeões após sete etapas em 18 de
dezembro, data que inclusive está
reservada para a 25ª edição das 500
Milhas de Kart, ainda sob definição do local.
As categorias confirmadas
para a edição de 2021 da Copa
KGV são: Mirim, Cadete, Fórmula 4 Júnior, Fórmula 4 e Easy
Kart (ação promocional) - Shifter Rok e Rok Cup Executive, no
entanto, ainda estão sujeitas à
confirmação.

“Nas próximas semanas nós
iremos divulgar premiações inéditas para as categorias Rotax da
Copa São Paulo de Kart. Também
divulgaremos até meados de dezembro os regulamentos de todas as categorias”, completa Giaffone.
As inscrições para a temporada 2021 da Copa São Paulo de
kart e Copa KGV deverão ser feitas preferencialmente por email
e mais informações estão disponíveis no site do kartódromo.
Confira o calendário completo atualizado: Copa São Paulo de Kart
1ª etapa – 06/02; 2ª etapa –
06/03; 3ª etapa – 17/04; 4ª etapa
– 22/05; 5ª etapa – 19/06; 6ª etapa - 14/08; 7ª etapa – 18/09; 8ª
etapa – 20/11.
Copa KGV de Kart
1ª etapa – 27/02; 2ª etapa –
24/04; 3ª etapa – 26/06; 4ª etapa
– 28/08; 5ª etapa – 23/10; 6ª etapa - 27/11; 500 Milhas de Kart e
7ª etapa – 18/12.

Scheidt encerra o período de
preparação de 2020 em Portugal
Robert Scheidt desembarcou
em Portugal para um período de
treinos e competição na classe
Laser. É a chance de encerrar
2020 fazendo o que mais gosta,
após um ano difícil, no qual a
pandemia interrompeu boa parte
da preparação e adiou o principal evento esportivo da temporada, a Olimpíada de Tóquio,
transferida para o próximo ano,
quando o velejador se tornará
recordista brasileiro, com sete
em participações nos Jogos.
Scheidt vai realizar a última
etapa de preparação do ano em
Vilamoura. Além de treinar, o bicampeão olímpico vai competir
no 3rd Portugal Grand Prix –
round 1, entre 8 a 12 de dezembro. “Espero que corra tudo bem.
O objetivo é treinar contra os
melhores da Europa e aproveitar
o campeonato para ganhar ritmo.
Este foi um ano totalmente atípico, no qual tive poucas chances de velejar e estou animado
com a possibilidade de voltar a
competir e terminar 2020 dispu-

tando regatas”, afirma o maior
medalhista olímpico do Brasil,
com cinco pódios, que é patrocinado pelo Banco do Brasil e
Rolex e que conta com o apoio
do COB e CBVela.
O bicampeão olímpico explica porque escolheu finalizar os
treinos de 2020 na região do Algarve, no sul de Portugal. “Vilamoura é hoje um grande centro
de treino de inverno em função
da temperatura ser mais amena
nos meses de inverno. Além disso, oferece boas condições de
velejada, com mar aberto e ondas no oceano Atlântico. Com
bom regime de ventos, os melhores atletas do continente costumam vir para a cidade nessa época do ano”, analisa Robert Scheidt.
O Portugal Grand Prix será a
segunda competição de Scheidt
desde o início da pandemia. Em
setembro, o bicampeão olímpico conquistou o vice-campeonato italiano da classe Laser, em
Follonica, na região da Toscana.

Foto/Divulgação

Bicampeão olímpico está em Vilamoura onde vai treinar e competir no 3rd Portugal Grand Prix - round 1, entre 8 a 12 de
dezembro

O título não veio por apenas um
ponto. Ele venceu a última regata do campeonato que reuniu 45
velejadores de oito países. Com
isso, terminou com 12 pontos
perdidos, enquanto o norte-americano Charlie Buckinghan, ficou
em 11.
Desafio olímpico - Scheidt
retornou à classe Laser em 2019,
após quase três anos ausente,
desde os Jogos do Rio/2016,
onde terminou na quarta coloca-

ção mesmo vencendo a medal
race. Nesse período de readaptação às novas técnicas e nova
mastreação, cumpriu seu objetivo principal, que foi o índice para
Tóquio, com o 12° lugar no Campeonato Mundial da Classe Laser 2019, em Sakaiminato, no
Japão. Ele confirmou a vaga no
Mundial da Austrália, em fevereiro, quando chegou à flotilha
ouro e foi o melhor brasileiro na
disputa.

Circuito brasileiro

Quinta etapa encerra
o ano com duplas
olímpicas em boa fase
Com dois títulos na temporada para cada lado, Ágatha/
Duda e Ana Patrícia/Rebecca acertam detalhes já de olho
em Tóquio

Foto/ Wander Roberto

Com 61 pilotos distribuídos
em 27 carros, a temporada de
2020 da Porsche Cup chega a sua
etapa final, uma jornada de 500
km neste domingo em Interlagos.
Com os títulos da Sprint já
definidos, os pilotos correm para
conhecer os campeões do Endurance Series e os campeões Overall na temporada que marcou o
aniversário de 15 anos do maior
evento de Gran Turismo da América Latina.
Serão definidos nada menos
que nove títulos na pista mais tradicional do País, que foi palco da
primeira corrida da história da
Porsche Cup em 2005. O Endurance Series tem as categorias
Carrera Cup, Carrera Cup Sport,
GT3 Cup, GT3 Cup Sport e GT3
Trophy. Com o somatório da pontuação de cada piloto no campeonato de provas de longa duração
com os pontos válidos (após descartes) do campeonato de Sprint,
serão apurados também os campeões Overall, nas classes Carrera Cup, Carrera Cup Sport, GT3
Cup e GT3 Cup Sport.
Marca tradicional dos campeonatos de Endurance da Porsche Cup, o intercâmbio entre os
pilotos regulares dos carros de
competição mais produzidos no
planeta com parceiros das mais
diversas categorias do esporte a
motor mais uma vez é um dos
atrativos da corrida.
O grid conta com quatro brasileiros com passagem pela F1
–Nelson Piquet Jr, Lucas di
Grassi, Ricardo Zonta e Felipe
Massa–, estrelas da Stock Car
como Cacá Bueno, Cesar Ramos, Thiago Camilo, Ricardo
Mauricio, Galid Osman, Diego
Nunes, Rafael Suzuki, Átila
Abreu, Gabriel Casagrande, Guilherme Salas, Gaetano di Mauro,
além de destaques em categorias como Copa Truck (Danilo Di-

Foto/ Victor Eleuterio

Títulos dos campeonatos de Endurance e Overall serão definidos na corrida que conta com 4 ex-pilotos de F1

Ana Patrícia faz um passe
O ano de 2020 foi atípico
em todos os aspectos. No âmbito esportivo a pandemia da
COVID-19 cancelou eventos
em todo o planeta, e adiou o
sonho olímpico de muitos atletas. No vôlei de praia do Brasil, no entanto, o retorno das
atividades em setembro trouxe
uma nova perspectiva para as
duplas classificadas para Tóquio. Nesta semana, entre os
dias 3 e 6 de dezembro, a quinta etapa do Circuito Brasileiro
20/21 será realizada mais uma
vez no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em
Saquarema (RJ), e contará com
a presença das duplas olímpicas Ágatha/Duda (PR/SE) e Ana
Patrícia/Rebecca (MG/CE),
que fazem um duelo a parte na
temporada. Cada parceira ganhou duas das quatro etapas disputadas até aqui.
Assim como aconteceu já
na quarta etapa, há duas semanas, o torneio principal terá a
participação de 24 duplas divididas em seis grupos com quatro parceiras cada. Serão 16
garantidas pelo ranking nacional, e mais oito que virão da
fase classificatória, o qualifyng, que acontece ao longo
desta quinta-feira (03.12),
quando outros 24 times se enfrentam em partidas eliminatórias em busca de um lugar entre os melhores.
Os fãs poderão conferir todos os lances do torneio com
as transmissões ao vivo realizadas
no
site
voleidepraiatv.cbv.com.br, na
fanpage da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) no
Facebook, no aplicativo da
CBV, e, a partir das semifinais,
no sábado (28.11), exclusivamente nos canais SporTV.
Campeãs na etapa passada,
Ágatha e Duda (PR/SE) lideram
o ranking da temporada e chegam em Saquarema com o intuito de seguir evoluindo de olho
nos Jogos Olímpicos do ano que
vem. Para a experiente Ágatha,
o desafio de um ano tão diferente como foi 2020 é conseguir
manter o foco nos objetivos.
As atuais campeãs brasileiras, Ana Patrícia e Rebecca
(MG/CE) ficaram com o bronze na quarta parada do circuito.
No meio da última competição, Ana Patrícia sofreu uma
entorse no tornozelo esquerdo
que não impediu o pódio da
dupla. Recuperada, a atleta, que
ao lado de Rebecca também
representará o Brasil em Tó-

quio, quer encerrar o ano com
mais uma medalha.
“Nesses últimos dias após
a quarta etapa fui averiguar o
que aconteceu com o meu tornozelo. Mas não foi nada demais, e eu dei prioridade ao tratamento, para que eu jogasse
esta próxima etapa sem problemas. O nosso foco é manter o que viemos fazendo ao
longo da temporada, estamos
fazendo grandes torneios.
Queremos fechar o ano com
mais um resultado positivo”,
disse Ana Patrícia.
Além das duas duplas olímpicas a lista das 16 parcerias
garantidas na fase principal pelo
ranking conta também com Talita/Carol Solberg (AL/RJ), Tainá/Victoria (SE/MS), Josi/Juliana (SC/CE), Elize Maia/Thamela (ES), Érica Freitas/Thati
(MG/PB), Bárbara Seixas/Carol
Horta (RJ/CE), Andressa/Vitoria (PB/RJ), Taiana/Paula Pequeno (CE/SP), Hegê/Ângela
(CE/DF), Aline/Neide (SC/AL),
Juliana Simões/Cacá Richa
(PR/RJ), Solange/Verena (DF/
CE) e Andrezza/Rosimeire
Lima (AM/AL).
Qualifying define os últimos classificados nesta
quinta-feira
O primeiro dia de competição da quinta etapa feminina
será reservado à fase de classificação, o qualifying, com 24
duplas com menor pontuação
no ranking. Nesta parte do torneio as duplas jogam em sistema de eliminatória simples e as
oito vencedoras na última rodada se classificam. As partidas
começam às 8h e todas contarão com transmissão ao vivo
nos canais oficiais da CBV.
As duplas inscritas neste
qualifying são: Rafalea/Jéssica (PA), Ana Luiza/Tory (SC/
CE), Teresa/Izabel (CE/PA),
Fabrine/Sandressa (BA/AL), Talita Simonetti/Victoria Strehl
(CE/RS), Lucília/Alana (SP),
Rita/Ingridh (RJ/PR), Thais/Dany
Neves (RJ/MS), Flávia Moura/
Bárbara Ferreira (RJ), Carol Goerl/Rupia Inck (RS/MG), Thainara/Carol Cavaleiro (RN/PR), Paula Hoffman/Cris (SP), Fran/Alê
(SE/MG), Carol Ferraris/Giulia
Gávio (RJ), Beatriz/Carol WonHeld (RJ), Vitoria/Fernanda (CE/
BA), Caroline/Welly (SP), Mariana Abdalla/Fernanda (RJ),
Thais/Manu (ES/RJ), Kedma/
Nayanny (SP/MA), Indiara/Pam
(BA/ES), Luana Rezende/Isabella (RJ) e Nina/Carolina (RJ).

Cuidados para
previnir a Covid 19:
- Use máscaras
- Lave bem as mãos
- Evite aglomerações

