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Governo de SP anuncia novas
medidas para conter pandemia
O Governo de São Paulo
anunciou na sexta-feira (11)
novas medidas de controle da
pandemia para atividades nãoessenciais em todas as regiões
do estado. Bares vão encerrar
o atendimento presencial às
20h, enquanto restaurantes e
lojas de conveniência em perímetro urbano só poderão vender bebidas alcoólicas até as
20h e deverão fechar às 22h.
Já o comércio em geral e
shoppings retomam o expediente de 12 horas diárias com
fechamento às 22h, como forma de evitar aglomerações. As
medidas foram apresentadas
pelo Secretário de Estado de

Inflação de famílias de renda
mais baixa sobe 1%, diz Ipea
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Cadastro digital do governo já
movimentou R$ 27,2 bilhões este ano
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Previsão do Tempo
Sábado: Sol com
algumas nuvens.
Chove rápido durante o dia e à noite.

Manhã

Tarde

Domingo: Sol
com algumas nuvens. Chove rápido
durante o dia e à
noite.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
algumas nuvens.
Chove rápido durante o dia e à noite.

Manhã

Tarde

28º C
10º C

Noite

29º C
20º C

Noite

29º C
21º C

registradas 51 requisições. Em
comparação ao mesmo mês de
2019, a queda foi de 54,5%. Os
dados, divulgados na sexta-fei-

Turismo
Compra: 5,06
Venda:
5,22

EURO
Compra: 6,12
Venda:
6,13

Prefeitura de São Paulo
promove Dia D de combate
à covid-19

ra(11), são da Serasa Experian. A
queda está relacionada à nova lei
de falências aprovada pelo Senado
no final de novembro. Página 3
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Sabesp obtém financiamento
do BID Invest para
Novo Rio Pinheiros
e energia sustentável
O BID Invest, membro do grupo BID, concedeu à Sabesp financiamento de R$ 950 milhões
para obras e reestruturação previstas no Programa Novo Rio Pinheiros e, também, para instalação de sistemas de geração de
energia solar em terrenos própri-

os, em sua maioria no entorno
das Estações de Tratamento de
Esgotos (ETEs) da Companhia.
O financiamento será dividido em duas partes. A primeira, em
um prazo de 14 anos, tem o objetivo de contribuir para a despoluição do Rio Pinheiros. Página 5

Esporte

Nos passos da categoria
principal, Stock Light define
campeão em Interlagos
Uma decisão das mais
equilibradas. É o que a Stock
Light promete para este final de
semana, quando será disputada
a última etapa da temporada
2020, marcada para o Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). Assim como na categoria principal, a Stock Car, na
Light onze pilotos entram na
rodada dupla final na briga pelo
troféu de campeão: Raphael
Reis, Pietro Rimbano, Rafael
Martins, Matheus Iorio, Arthur
Leist, Gabriel Robe, Gabriel
Lusquiños, Felipe Baptista,
Zezinho Muggiati, Lucas Kohl
e Gustavo Frigotto. Página 7

Amparo/Floresta fica
com o título do Paulista
Sub 21 Feminino
Tensão, emoção e realização. A equipe do Amparo/
Floresta viveu esses três
momentos na decisão do
Campeonato Paulista Sub21 Feminino. Na noite de
quinta-feira, em Taubaté, a

equipe perdeu o segundo
jogo para o Funvic Taubaté por 3 a 0 (17/25, 10/25
e 18/25), levando a decisão do Estadual para Golden Set (venceu em casa
por 3 a 1).
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Tiffani Marinho e Lucas
Carvalho vencem os 400 m
no Troféu Brasil

Raphael Reis

Matheus Morgatto corre no
Brasileiro de Kart em três
categorias diferentes

Noite

Foto/ Fotocar13

DÓLAR
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O país registrou, em novembro, 52 pedidos de recuperação
judicial, o menor número desde
novembro de 2013, quando foram

Fonte: Climatempo

Comercial
Compra: 5,05
Venda:
5,05

Sem acordo entre
parlamentares, PEC
Emergencial fica para 2021

Após ser destaque no Mundial de Kart em 2020, que foi
disputado em Portugal, o jovem
Matheus Morgatto agora buscará o título do Campeonato
Brasileiro de Kart, que acontece a partir deste final de semana no Speed Park em Birigui,
cidade localizada no interior de
São Paulo. Pole position no
Mundial entre 74 pilotos, o piloto de 16 anos acredita que a
experiência internacional pode
ajudar na competição, na qual ele
correrá em três categorias diferentes.
Página 7
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A pobreza infantil vai permanecer acima dos níveis registrados antes do aparecimento da covid-19 durante pelo
menos cinco anos nos países
mais ricos, alertou na sextafeira (11) o Fundo das Nações
Unidas para a Infância (Unicef), defendendo maior apoio
direto às crianças.
Segundo relatório divulgado hoje pela instituição, a ajuda
financeira repassada pelos governos para combater a crise
provocada pelos efeitos da pandemia, tem sido destinada sobretudo às empresas e apenas
2% foram dirigidos às crianças.
Por isso, o Unicef pede
“maior equilíbrio das despesas,
de forma a garantir apoio mais
direto às crianças”. O pedido é
feito no relatório Apoio às Famílias e às Crianças além da
Covid-19: Proteção Social nos
Países Mais Ricos.
O documento, produzido
pelo Centro de Investigação do
Unicef, o Innocenti, conclui
que 90% dos apoios financeiros foram dirigidos a empresas, tendo sido atribuídos, entre fevereiro e o fim de julho,
o “valor histórico” de US$
10,8 bilhões.
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Pedidos de recuperação
judicial registram menor
quantidade desde 2013

Foto/ Duda Bairros

Unicef:
pobreza infantil
vai se manter
elevada
durante
cinco anos

Saúde, Jean Gorinchteyn, e
especialistas do Centro de Contingência do coronavírus durante entrevista coletiva. As
regras valem a partir deste sábado (12).
“São essas as medidas que
serão tomadas e iniciadas a
partir da 0h do dia 12 e terão a
duração de 30 dias, prorrogáveis seguindo os índices da
pandemia”, declarou Jean. “Temos a necessidade não só de
reforçar o sistema de saúde, mas
também adotando medidas
emergenciais e tendo a possibilidade de uma vigilância que nos
garanta a segurança da população”, acrescentou. Página 2

Tiffany Marinho, campeã dos 400 m

Página 7

Jornal O DIA SP

São Paulo

PÁGINA 2

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2020

Governo de SP anuncia novas
medidas para conter pandemia
Podcast acontece em SP e
debate experiências do hip hop
As artistas Deise Miranda
e Carol Nola precisaram se
reinventar durante a pandemia.
Elas são b-girls, denominação
dada a dançarinas de break dance e disseminadores da cultura
hip hop.
As medidas de prevenção
do coronavírus interromperam,
em março, a programação do
Mês do Hip Hop que as levou a
apresentar nas bibliotecas municipais os conceitos e passos
do movimento. A programação
continuou de forma on-line,
assim como várias outras ati-

vidades programadas durante a
quarentena.
Ao longo do tempo, as experiências de isolamento trouxeram novas reflexões, entre elas
de como a arte pode ser uma ferramenta para nos conectar com
a sensação de liberdade, mesmo
precisando ficar em casa.
“A arte como um todo teve
um papel fundamental de prevenção até como um remédio,
como um bálsamo, vendo sua
série, desenhando... foi fundamental para a saúde mental”,
opina Carol Nola
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necessidade não só de reforçar
o sistema de saúde, mas também adotando medidas emergenciais e tendo a possibilidade de uma vigilância que nos
garanta a segurança da população”, acrescentou.
A capacidade de público em
bares e restaurantes está limitada a 40% da capacidade de cada
estabelecimento. A permanência
de clientes em pé está proibida,
e cada mesa pode ter, no máximo, seis pessoas. O distanciamento mínimo entre as mesas
deve ser de 1,5 metro, com aferição de temperatura e acesso a
álcool em gel nos acessos aos
estabelecimentos.
Nas lojas de conveniência,
os clientes podem permanecer
em pé, mas devem seguir as demais normas e horários dos restaurantes. A limitação de venda
de bebida alcoólica às 20h vale
tanto para o consumo nas lojas
como para viagem. A medida é
necessária para coibir aglomerações nas imediações das lojas
e outros locais públicos.

As restrições foram definidas devido à mudança de perfil
etário na demanda por leitos hospitalares de COVID-19. Entre
março e novembro, a maioria
das vagas era solicitada para pacientes com idade entre 55 e 75
anos. Nas últimas três semanas,
os adultos jovens, com idade
entre 30 e 50 anos, passaram a
ser maioria entre nesta demanda. Os jovens com idade entre 20
e 39 anos representam 40% dos
novos casos confirmados e 3,6%
das mortes por COVID-19.
Já a extensão do expediente
para 12 horas diárias em lojas de
rua e shoppings pretende evitar a
concentração de clientes em horários de pico no comércio durante as compras de final de ano. A
expectativa é que a demanda das
vendas presenciais seja diluída
ao longo de todo o período.
A capacidade de atendimento presencial nas lojas continua
limitada a 40%, com aferição de
temperatura e acesso a álcool
em gel nos acessos aos estabelecimentos. As demais regras e

protocolos previstos para a fase
amarela do Plano São Paulo estão mantidos, com possibilidade de revisão prevista para o dia
4 de janeiro.
Fiscalização
O Governo do Estado também confirmou a ampliação para
mil fiscais da Vigilância Sanitária em suporte às equipes municipais, especialmente em cidades
com mais de 70 mil habitantes.
O trabalho será reforçado para
coibir o funcionamento irregular
de estabelecimentos de qualquer
natureza, além de festas, baladas
e eventos clandestinos.
A Vigilância Sanitária Estadual também divulgou balanço de
110 mil inspeções e 1,2 mil autuações por aglomerações e ausência do uso de máscaras. A
Secretaria de Estado da Saúde
pediu a colaboração da população no combate a irregularidades e recebe denúncias 24 horas por dia pelo telefone 0800
771
3541
ou
e-mail
secretarias@cvs.saude.sp.gov.br.

São Paulo terá réveillon com shows on-line

M Í D IA S
A coluna de política do jornalista Cesar Neto é publicada na
imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na Internet desde 1996,
www.cesarneto.com recebeu Medalha Anchieta (Câmara paulistana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia paulista). Twitter
@cesarnetoreal ... Email cesar@cesarneto.com
+
CÂMARA (SP)
Com a ida do atual vereador-presidente Eduardo Tuma (PSDB)
pra ser conselheiro no Tribunal de Contas do Município de São
Paulo, o ex-presidente, vereador Milton Leite (DEM ex-PFL),
só não vai voltar a ser eleito presidente da Mesa Diretora - em 1º
janeiro 2021 - se não quiser
+
PREFEITURA (SP)
O reeleito prefeito Bruno Covas (PSDB), segue reagindo
muito bem aos tratamentos pela regeneração de órgãos atingidos
por câncer. Pra quem passou pelo que o Bruno passou, desde 2019,
o ano 2021 pode ser aquele no qual ele demostre que a fé cristã
tá acima de tudo e todos
+
ASSEMBLEIA (SP)
Descendente direto do falecido Castello Branco (marechal
que assumiu a Presidente do Brasil pós-revolução em 1964), o
deputado Castello Branco (PSL) tem na histórai da família um
escola na cidade de São Paulo: é a Castello Branco “Castelinho”,
referência no Ensino Fundamental
+
GOVERNO
A última entrevista coletiva do João Doria (PSDB liberal de
centro) foi a mais tensa de todas, na medida que chegou a rebater
Jair Bolsonaro em relação ao aumento de mortes pelo Brasil com
o avanço da Covid 19. Um dos motivos foi o Presidente dizer que
a pandemia está “no finalzinho”
+
PAULISTA
... O candidato Presidencial 2022 só tá aliviando porque a
Anvisa anunciou que deve aprovar o uso das vacinas que apresentarem relatórios das suas terceiras fases, como tá sendo na Inglaterra, liberando no Brasil a chinesa Coronavac, em parceria com
o já fabricante Instituo Butantã
+
CONGRESSO (BR)
Senado aprovou uma nova Lei das Licitações, finalmente passando a exigir Seguro-Garantia pras grandes obras, tipificando os
crimes hoje cometidos por gestores na União, Estados e municípios. Entre as novidades, a modalidade Diálogo Competitivo e
publicação em jornais diários
+
PRESIDÊNCIA (BR)
Com o dólar voltando a custar 5 Reais (ainda alto), menos
mal em relação a compra das vacinas contra Covid 19, uma vez
que a Anvisa vai liberar pra aplicação emergencial as que entregarem seus relatórios das pesquisas e dos testes com humanos, em
relação a segurança e eficácia
+
PARTIDOS
O PP (ex-ARENA), que pode ser a legenda pra qual voltará o
Presidente Bolsonaro (sem partido) e o MDB, do qual o ex-Presidente Temer nunca saiu, disputarão com boas chances as presidências das Mesas Diretoras na Câmara dos Deputados e no Senado Federal em 1º fevereiro 2021
+
POLÍTICOS
... Quem diria que o PT chegaria num ponto em que pra entregar seus votos na eleição da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados aceitaria negociar que o grupo de partidos juntados pra isso
oferecesse pautar emendas que acabem com as operações tipo
Lava Jato e a Ficha Suja do Lula
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O Governo de São Paulo
anunciou na sexta-feira (11) novas medidas de controle da pandemia para atividades não-essenciais em todas as regiões do estado. Bares vão encerrar o atendimento presencial às 20h, enquanto restaurantes e lojas de
conveniência em perímetro urbano só poderão vender bebidas
alcoólicas até as 20h e deverão
fechar às 22h.
Já o comércio em geral e
shoppings retomam o expediente de 12 horas diárias com fechamento às 22h, como forma
de evitar aglomerações. As medidas foram apresentadas pelo
Secretário de Estado de Saúde,
Jean Gorinchteyn, e especialistas do Centro de Contingência do
coronavírus durante entrevista
coletiva. As regras valem a partir deste sábado (12).
“São essas as medidas que
serão tomadas e iniciadas a partir da 0h do dia 12 e terão a duração de 30 dias, prorrogáveis
seguindo os índices da pandemia”, declarou Jean. “Temos a

Com uma programação diversa e virtual, que celebra gêneros
musicais como gospel, samba,
funk, pagode, rap e sertanejo, no
dia 31 de dezembro, a partir das
17h30, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, realiza o Réveillon Paulistano, tradicional festa
da virada de ano da cidade.
Devido à pandemia de coronavírus, o público poderá conferir a programação exclusivamente por meio do canal oficial da

Secretaria Municipal de Turismo
no Youtube. Ao todo, serão seis
shows com atrações apresentadas pelo mestre de cerimônias
Thiago Lopes. No palco samba,
o destaque é a Escola Campeã do
Carnaval 2020 de São Paulo:
Águia de Ouro.
O funk será representado
pela cantora Lexa, que terá
como convidado o seu marido,
MC Guimê. Além de suas bemsucedidas carreiras solo, eles já
colaboraram na faixa “Fogo”,

que estará no repertório.
As atrações gospel Tony Allison, Eliana Ribeiro, Eli Soares,
Regis Danese, Sarah Farias e
Ester Marcos se revezam no palco virtual. O show Amigos do
Pagode reúne Sandra de Sá, Fundo de Quintal, Juliana Diniz, Pagode do Pezinho e Samba do
Povo relembra sucessos que
embalaram os anos 90.
O encontro entre os expoentes do rap contará com Rael da
Rima, Rashid, Drik Barbosa, Jup

do Bairro e Rico Dalasam que
se apresentam sozinhos e depois
colaboram em faixas conjuntas.
Quem encerra a noite é a dupla sertaneja Maiara e Maraisa,
donas de sucessos como “10%”
e “Medo bobo”. Com DVDs gravados em cidades como Goiânia,
Campo Grande e São Paulo, as
irmãs gêmeas estão entre as
maiores artistas do gênero sertanejo da atualidade e prometem
um panorama da carreira musical neste show.

Prefeitura de São Paulo promove
Dia D de combate à covid-19
A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza neste sábado (12) o Dia D Ação
Comunitária. A estratégia é intensificar as orientações sobre
o combate à covid-19 e insistir
nas medidas de proteção individual e coletiva, como uso da
máscara de forma correta, a higienização das mãos com água e
sabão e/ou álcool em gel 70%.
A ação também reforça a necessidade de distanciamento social
e a importância de se evitar aglomerações desnecessárias.

O Dia D será realizado nas
468 Unidades Básicas de Saúde
(UBS) da cidade de São Paulo.
Haverá ações espalhadas em locais com alto fluxo de público
como shoppings, comércio de
rua, bares, restaurantes, academias, parques públicos, estações
do metrô e trem, terminais de
ônibus, e outros locais de vulnerabilidade social.
Na sexta-feira, foram realizadas ações de conscientização
no cruzamento das avenidas Duque de Caxias e Rio Branco, no
Centro da capital, e na altura do

número 6.000 da avenida Inajar
de Souza, na Zona Norte.
Além desses locais, a SMS
também realizará ações do Dia
D Ação Comunitária nas saídas
das rodovias Anchieta, Dutra,
Bandeirantes, Raposo Tavares e
Anhanguera e em grandes vias
urbanas da capital, como as avenidas Salim Farah Maluf, Sapopemba, Aricanduva, Inajar de Souza, Cupecê e Vital Brasil. Também
estão previstas ações na rua das
Juntas Provisórias, estrada do
M’Boi Mirim, avenida Água Espraiada e em todas as saídas e

entradas da avenida 23 de Maio.
A SMS e os órgãos de saúde
no mundo todo recomendam que
não sejam realizadas festas e
confraternizações de final de
ano. Aglomerações e eventos
públicos estão proibidos. Encontros e reuniões familiares
são desaconselhados, a não ser
entre as pessoas que residam na
mesma casa e com todos os cuidados. Máscara, higiene e distanciamento são o melhor presente para este momento. O momento é de valorizar e preservar
a saúde e a vida.

Serviços do Detran.SP ficarão indisponíveis
nas plataformas digitais do Poupatempo
O Poupatempo informa que
neste sábado e domingo, dias 12
e 13 de dezembro, os serviços
do Detran.SP nos canais digitais
do programa – portal
www.poupatempo.sp.gov.br e
aplicativo Poupatempo Digital –
ficarão temporariamente indisponíveis para ajustes e melhorias no sistema.

A manutenção está programada para iniciar na manhã de
sábado, com término previsto
para às 5h, de segunda-feira (14),
quando os serviços voltam a funcionar normalmente.
Reforçamos que o portal e
aplicativo do Poupatempo contam com mais de 90 opções de
atendimentos online, que ofere-

cem qualidade, eficiência e comodidade ao cidadão para realizar serviços como renovação e
segunda via de CNH, Carteira de
Trabalho, seguro-desemprego,
licenciamento, transferência de
veículos, entre outros.
O atendimento presencial só
é permitido mediante agendamento prévio, por meio do site

ou app, para serviços que dependem da presença do cidadão, para
que seja feita a coleta biométrica das impressões digitais, foto
e assinatura, como é o caso do
RG, além de serviços que ainda
não estão disponíveis online,
como transferência interestadual
e alteração de características do
veículo.

Regulamentada isenção de IPVA
para pessoa com deficiência
Para garantir o direito a quem
realmente precisa e combater
fraudes, o Governo do Estado de
São Paulo fará mudanças no sistema que garante às pessoas com
deficiência (PCD) a isenção de
IPVA. O decreto n° 65.337/
2020 que regulamenta a Lei
17.293/2020 (IPVA) foi publicado na edição de terça-feira (8)
do Diário Oficial do Estado. As
alterações na legislação visam
resgatar o princípio de renúncia
de receita para beneficiar quem
realmente precisa.
As pessoas com deficiência
física severa ou profunda, cujo
veículo necessite de adaptação,
continuarão a ter direito à isenção de IPVA. Dessa forma, o imposto não recolhido poderá ser
utilizado pelos proprietários
como investimento para custear
as modificações necessárias,
como inversão do pedal do acelerador, comandos manuais de

acelerador e freio e adaptação de
comandos do painel no volante.
Os autistas e as pessoas com deficiência física, visual e mental,
severa ou profunda, não-condutoras, continuam beneficiadas.
A Secretaria da Fazenda e Planejamento disponibiliza em seu
site um guia com os principais
pontos da mudança. A tabela das
restrições médicas com a letra
inserida na CNH, com a indicação ou não das isenções, pode ser
encontrada nesse espaço.
Para aplicar a lei, a Sefaz fará
o recadastramento automático
(ofício) dos veículos de propriedade de pessoas para os quais
tenha sido concedida a isenção
do IPVA antes de 1º de janeiro
de 2021. Esse recadastramento
será feito uma única vez, com
base nas informações do banco
de dados da Fazenda e DetranSP. Os proprietários serão informados a conferir sua situação

por meio de e-mail e SMS.
Os proprietários que não se
enquadrarem nos novos critérios exigidos em lei terão o benefício da isenção cessado e deverão recolher o IPVA 2021 normalmente, de acordo com o calendário de pagamento do imposto. A regulamentação da lei
permite aos que perderem o benefício a oportunidade de solicitar nova isenção por meio de
recurso, desde que sejam obedecidas as novas regras.
Outra mudança é a necessidade de afixar no veículo isento de
IPVA adesivo indicativo da isenção, conforme disciplina estabelecida pela Sefaz. Os beneficiados poderão imprimir a arte indicativa de isenção no site da Secretaria da Fazenda. É necessário
que o adesivo esteja visível no
veículo para evitar penalidades.
O aumento dos casos de
isenção de IPVA para veículos

PCD indica que pessoas que não
precisam passaram a usufruir do
benefício ao longo do tempo.
Nos últimos quatro anos, o
número de veículos com isenção
cresceu de 138 mil para 351 mil,
um aumento de mais de 150%.
Enquanto isso, a população com
deficiência no Estado cresceu
apenas 2,1% – de 3.156.170 em
2016 para 3.223.594 pessoas em
2019, segundo dados da Secretaria da Pessoa com Deficiência.
Os números mostram que
pessoas que não necessitavam se
aproveitavam das regras então
vigentes para obter isenções.
Com isso, nos últimos quatro
anos, subiu de R$ 232 milhões
para R$ 689 milhões o volume
de recursos que deixaram de ser
recolhidos em benefício de todos os contribuintes paulistas e
aplicados em educação, segurança e saúde, um crescimento
de aproximadamente 200%.

Lembre sempre de lavar as mãos
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Inflação de famílias de renda
mais baixa sobe 1%, diz Ipea
A inflação para as famílias de
renda mais baixa, que são as com
rendimento familiar mensal menor do que R$ 1.650,50, teve alta
de 1% em novembro. Em outubro, tinha sido 0,98%. É o que
mostra o Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda para o
mês, divulgado na sexta-feira(11), no Rio de Janeiro, pelo
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
Segundo a pesquisa, a única
faixa de renda que registrou desaceleração inflacionária foi a
das famílias de renda mais alta.
Para elas, que têm rendimento
domiciliar superior a R$
16.509,66, a variação de preços
caiu de 0,82% em outubro para
0,63% em novembro.
Desde março deste ano o
comportamento dos preços dos
alimentos no domicílio provoca pressão na inflação das classes mais pobres. O grupo ali-

mentos e bebidas foi responsável, sozinho, por 75% da inflação nessa classe de renda
em novembro. Os destaques
foram os aumentos no arroz
(6,3%), batata (29,7%), frango
(5,2%), óleo de soja (9,2%) e
carnes (6,5%).
Já no grupo transportes, a
alta foi causada pelos reajustes dos transportes por aplicativo (7,7%), gasolina (1,6%) e
etanol (9,2%), que impactaram,
principalmente, as famílias
mais ricas.
Acumulado
No acumulado do ano, a inflação das famílias de renda alta
(1,68%) foi bem menor que a
registrada pelas famílias de menor poder aquisitivo (4,56%). A
pesquisa apontou também que,
nos 11 primeiros meses de
2020, as famílias de maior poder aquisitivo foram beneficia-

das com a desaceleração nos
preços dos serviços, enquanto a
alta nos alimentos permaneceu
impactando o custo de vida dos
mais pobres.
“Neste ano, o cenário inflacionário combinou forte aceleração de preços de alimentos
com uma alta desaceleração da
inflação de serviços, o que explica o diferencial da inflação
entre as faixas de renda mais baixa e mais alta”, indicou a análise
do Ipea.
Entre janeiro e novembro, a
cesta de consumo dos mais pobres teve altas que mais pesam
no cálculo, como o arroz
(69,5%), feijão (40,8%), leite
(25%), óleo de soja (94,1%),
carnes (13,9%) e frango (14%).
Ao contrário, os itens de
maior peso para as famílias com
renda mais alta tiveram deflação,
a exemplo da passagem aérea (35,3%), do transporte por apli-

cativo (-16,8%), da gasolina (1,7%) e das despesas com recreação (-1,1%).
De acordo com o Ipea, na
comparação com novembro de
2019, a taxa de inflação da renda muito baixa aumentou 85%,
enquanto que para o grupo de
renda alta a alta foi menos acentuada (48%). A inflação das famílias mais pobres passou de
0,54% para 1,0%, enquanto as
famílias mais ricas registraram
uma pressão inflacionária de
0,43% para 0,63%.
Conforme a pesquisa, no acumulado em 12 meses, entre dezembro de 2019 e novembro de
2020, houve aumento na inflação de todos os segmentos, mas
a taxa de inflação da faixa de renda mais baixa (5,8%) “mantém
sua trajetória de aceleração em
ritmo superior àquela apontada
na classe de renda mais alta
(2,7%)”. (Agencia Brasil)

BB lança renegociação de
parcelas do Fies em atraso
Os estudantes em atraso com
o Financiamento Estudantil
(Fies) no Banco do Brasil (BB)
poderão renegociar as parcelas
até o fim do ano. A instituição
financeira lançou um programa
que prevê descontos de 25% a
100% nos juros de mora.
A parcela não poderá ser inferior a R$ 200. Quem quitar
integralmente o financiamento
ou o saldo devedor terá redução
de 100%. A liquidação em quatro parcelas semestrais e o reparcelamento em até 24 meses
terá desconto de 60%. A redução cai para 40% nos reparcela-

mentos em até 145 meses e para
25% nos reparcelamentos em
até 175 meses.
Os descontos foram previstos pela Lei 14.024/2020, editada como medida de ajuda durante a pandemia de covid-19. A
renegociação vale para os contratos firmados até o segundo
semestre de 2017, com débitos
vencidos e não pagos até 10 de
julho deste ano.
As parcelas começam a ser
pagas em janeiro. Em caso de
prorrogação do estado de calamidade pública por causa da pandemia do novo coronavírus, o

pagamento da primeira parcela
ficará adiado automaticamente
para o mês seguinte ao seu término, como estabelece resolução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação editada em setembro. A única exceção é para as amortizações em
parcela única, que devem ser feitas até 31 de dezembro.
Aplicativo
Por enquanto, as renegociações só podem ser pedidas nas
agências. Até o dia 15, o BB oferecerá a adesão pelo aplicativo da
instituição. Caso o contrato seja

garantido por fiança convencional
ou solidária, os fiadores deverão
necessariamente comparecer às
agências, sem a possibilidade de
renegociação no aplicativo.
Uma vez formalizado o termo
de adesão às condições de renegociação, não será possível cancelar ou optar por outra forma de
parcelamento, ainda que antes do
vencimento da primeira parcela.
Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp do Banco do
Brasil, no número (61) 40040001, e pela Central de Atendimento BB (0800-729-0001)
(Agencia Brasil)

IBGE: setor de serviços cresce 1,7%
em outubro, quinta alta seguida
O setor de serviços avançou
1,7% na passagem de setembro
para outubro, o quinto resultado
positivo consecutivo, acumulando ganho de 15,8% no período. O
resultado, entretanto, ainda é insuficiente para compensar as perdas de 19,8% entre fevereiro e
maio, causadas pela pandemia de
covid-19. O volume de serviços
prestados está 16,6% abaixo do
recorde histórico alcançado em
novembro de 2014 e 6,1% inferior a fevereiro de 2020.
Os dados constam da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada
na sexta-feira(11), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE).
Em relação a outubro de
2019, o setor recuou 7,4%, registrando a oitava taxa negativa
seguida nessa comparação. No
ano, a queda foi de 8,7%, enquanto nos últimos 12 meses o
recuo chegou a 6,8%, resultado
negativo mais intenso desde o
início da série histórica, em dezembro de 2012.
Na passagem de setembro
para outubro, quatro das cinco
atividades pesquisadas cresceram, com destaque para informação e comunicação (2,6%).
Este setor, porém, ainda acumula queda de 2,3% no ano. O seg-

mento de tecnologia da informação mostrou recuperação, sendo um dos poucos com resultado positivo no acumulado do
ano (7,4%).
Efeitos da pandemia
Dentre as áreas mais afetadas pela pandemia, o item transportes (1,5%) cresceu pelo sexto mês consecutivo, enquanto os
serviços prestados às famílias
(4,6%) atingiram a terceira alta
seguida. No entanto, no ano ainda acumulam retração de 8,5%
e de 37,7%, respectivamente.
Segundo o IBGE, o índice de
atividades turísticas teve expan-

são de 7,1% frente ao mês imediatamente anterior, sexta taxa
positiva seguida, período em que
acumulou ganho de 102,6%.
Contudo, o segmento ainda precisa avançar 54,7% para retornar ao patamar de fevereiro.
Alguns segmentos de serviços que se relacionam diretamente com o turismo, como o
de alojamento e alimentação,
que teve alta de 6,4% em outubro frente ao mês anterior, e o
de transporte aéreo, com expansão de 0,7%, ainda acumulam
quedas expressivas no ano: 39,2% e -37,6%, respectivamente. (Agencia Brasil)

Indicador de Incerteza da Economia
sinaliza queda de 5,1 pontos no mês
A prévia de dezembro do Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br), da Fundação Getulio Vargas (FGV), sinaliza queda
de 5,1 pontos no mês, indo para
140,7 pontos.
Com o resultado, o indicador
estaria 3,9 pontos acima do úl-

timo pico antes da pandemia, em
setembro de 2015 e, 26 pontos
acima de fevereiro de 2020, período pré-pandemia.
Segundo a economista Anna
Carolina Gouveia, da FGV/Ibre,
após a alta da incerteza no mês
anterior, o IIE-Br voltou a recuar

este mês sob a influência favorável de notícias sobre o sucesso de
testes e o início da vacinação contra a covid-19 em outros países.
“O completo retorno à normalização da vida cotidiana e das
atividades econômicas, no entanto, ainda está distante e a

combinação de aumento no número de casos e de dúvidas crescentes quanto à velocidade possível de crescimento após fim
dos estímulos fiscais, em 2021,
mantêm o indicador na desconfortável casa dos 140 pontos”,
afirmou. (Agencia Brasil)

Pedidos de recuperação judicial
registram menor quantidade desde 2013
O país registrou, em novembro, 52 pedidos de recuperação
judicial, o menor número desde
novembro de 2013, quando foram
registradas 51 requisições. Em
comparação ao mesmo mês de
2019, a queda foi de 54,5%. Os
dados, divulgados na sexta-feira(11), são da Serasa Experian. A
queda está relacionada à nova lei
de falências aprovada pelo Senado no final de novembro.
As micro e pequenas empresas foram as que mais solicitaram recuperação em novembro,
com 31 pedidos. As companhi-

as de porte médio (16) e grande
(5) aparecem na sequência. Segundo a Serasa, a redução no
volume de pedidos de recuperação judicial se deve a uma série
de incentivos dados às empresas
no período de pandemia de covid-19, além da recente mudança na lei.
“Antes de partir para um pedido de recuperação judicial, os
negócios buscaram alternativas
com os credores, aumentando
prazos e novas linhas de crédito, por exemplo. Além disso,
houve a aprovação de uma nova

lei que tem como objetivo tornar os processos mais eficientes, portanto muitas pessoas jurídicas estão aguardando esta
definição para seguir com as
requisições”, destacou o economista da Serasa E xperian
Luiz Rabi.
O Senado aprovou no final de
novembro o projeto de lei que
reformula a Lei de Falências. O
projeto amplia o financiamento
a empresas em recuperação judicial, permite o parcelamento
e o desconto para pagamento de
dívidas tributárias e possibilita

aos credores apresentar plano de
recuperação da empresa.
De acordo com o texto, se
autorizado pelo juiz, o devedor
em recuperação judicial poderá
fazer contratos de financiamento, inclusive com seus bens pessoais em garantia, para tentar
salvar a empresa da falência.
O projeto de lei também estende prazos para pagamento de
dívidas tributárias e proíbe qualquer tipo de penhora ou busca e
apreensão durante a fase de recuperação judicial. (Agencia
Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Unicef: pobreza
infantil vai se manter
elevada durante
cinco anos
A pobreza infantil vai permanecer acima dos níveis registrados antes do aparecimento da covid-19 durante pelo menos cinco anos nos países mais ricos, alertou na sexta-feira (11) o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), defendendo maior apoio direto às crianças.
Segundo relatório divulgado hoje pela instituição, a ajuda financeira repassada pelos governos para combater a crise provocada pelos efeitos da pandemia, tem sido destinada sobretudo às
empresas e apenas 2% foram dirigidos às crianças.
Por isso, o Unicef pede “maior equilíbrio das despesas, de
forma a garantir apoio mais direto às crianças”. O pedido é feito
no relatório Apoio às Famílias e às Crianças além da Covid-19:
Proteção Social nos Países Mais Ricos.
O documento, produzido pelo Centro de Investigação do
Unicef, o Innocenti, conclui que 90% dos apoios financeiros
foram dirigidos a empresas, tendo sido atribuídos, entre fevereiro e o fim de julho, o “valor histórico” de US$ 10,8 bilhões.
Este valor, destinado a financiar a resposta à covid-19 nos
países desenvolvidos, foi destinado por meio de pacotes de apoio
fiscal dirigidos a empresas.
“Embora sejam essenciais na resposta à crise, os apoios às
empresas vão, inevitavelmente, excluir as crianças mais marginalizadas e suas famílias, o que significa que as crianças que estão numa situação pior serão as mais afetadas”, diz a organização
no relatório.
O Unicef destaca que é imprescindível “maior equilíbrio” dos
apoios para beneficiar as crianças, acrescentando que cerca de
um terço dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da União Europeia “não implementaram quaisquer políticas de apoio às crianças no âmbito
da resposta à primeira fase da pandemia”.
Mesmo entre os que investiram em intervenções de proteção social para crianças e famílias - incluindo cuidados infantis,
alimentação escolar e abonos de família - “a maioria apenas o
fez, em média, durante três meses”, alerta.
Para o Unicef, essas medidas de curto prazo são “completamente inadequadas” para enfrentar a duração estimada da crise e
os riscos de pobreza infantil a longo prazo e, por isso, lança algumas recomendações.
É preciso aumentar as despesas de proteção social para proteger as crianças até porque, “com o tempo, passará a haver uma
procura maior por intervenções sociais mais intensivas”.
Além disso, a organização considera que é necessário flexibilizar os critérios de elegibilidade para as políticas familiares
existentes “a fim de permitir a todas as famílias vulneráveis com
crianças (famílias desempregadas, pessoas no limiar da pobreza
e migrantes) o acesso aos benefícios”.
As respostas de proteção civil também devem ser diversificadas durante a covid-19, adianta a organização, propondo reforços na “alimentação escolar e/ou serviços de substituição, nos
cuidados infantis, nos cuidados de saúde e nos perdões de dívida
em serviços básicos, arrendamento e/ou hipotecas”.
O período após a crise mais direta da covid-19 também deve
ser alvo de preparação, defende a instituição, considerando que a
resposta à pandemia deve integrar “políticas familiares inclusivas - concebidas especificamente para proteger as crianças da
pobreza, e melhorar o bem-estar de todas”.
A agência da ONU pretende ainda que sejam mantidos os apoios às empresas, mas que passem a incluir “condições que procurem promover o investimento público equitativo e amigo das famílias”, dando como exemplo, a regulação das licenças e as condições de trabalho dos pais.
É ainda necessário, adianta o relatório, “proteger os benefícios e serviços existentes, para crianças e famílias, da austeridade cujo impacto tende a aumentar a violência, as situações de semabrigo, problemas de saúde e a institucionalização de crianças”.
Por fim, o Unicef pede que se olhe para o longo prazo e reforce os sistemas de proteção social e as políticas que combatam a pobreza de crianças e famílias, com o objetivo de diminuir
o impacto de possíveis crises futuras.
“Estamos incentivando os governos a reforçar a proteção
social das crianças, juntamente com o apoio às empresas”, afirmou a diretora do Gabinete de Investigação do Unicef-Innocenti, Gunilla Olsson.
Temos de ter “políticas mais fortes, centradas na família, [que]
devem incluir uma combinação de apoio incondicional ao rendimento das mais pobres, subsídios de alimentação, cuidados infantis e serviços básicos e perdão de dívidas de longo prazo, tanto no arrendamento quanto em hipotecas”. (Agencia Brasil)Estado
de Direito, agora ultrapassado.
O compromisso negociado pela atual presidência alemã do
Conselho da União Europeia, Budapeste e Varsóvia, aprovado
pelos restantes 25 Estados-membros, prevê que a suspensão de
fundos, contemplada no mecanismo em caso de violações do
Estado de Direito, só pode ser efetiva após decisão do Tribunal
de Justiça da União Europeia e que não tenha efeitos retroativos,
aplicando-se apenas ao futuro Quadro Financeiro Plurianual.
O texto de conclusões do Conselho destaca, nesse capítulo, que a condicionalidade ao respeito do Estado de Direito
será aplicada de forma “objetiva, justa e imparcial” a todos os
Estados e que a Comissão Europeia não pode propor penalizações – especialmente a suspensão de fundos comunitários
– até haver sentença do Tribunal de Justiça sobre eventual recurso de um país visado.
O compromisso responde às inquietações da Hungria e Polônia, dois países com litígios abertos com Bruxelas por denúncias de violações do Estado de Direito e que receavam que o
mecanismo fosse utilizado como arma política. Por outro lado,
não modifica a essência do regulamento, que contempla pela primeira vez o congelamento de fundos por atropelos nessa matéria, e deverá garantir o necessário aval do Parlamento Europeu,
que se opunha firmemente a um enfraquecimento do mecanismo. (Agencia Brasil)
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Sem acordo entre parlamentares,
PEC Emergencial fica para 2021
Dólar fecha em leve alta, mas
acumula queda de 5,6% no mês
Num dia de ajustes no mercado financeiro, o dólar encerrou em leve alta, mas acumulou a quarta semana consecutiva de queda. A bolsa encerrou a
sexta-feira (11) estável, mas
subiu pela sexta semana seguida, o que não ocorria desde o
início de 2019.
O dólar comercial fechou a
sexta vendido a R$ 5,046, com
alta de R$ 0,008 (+0,16%). A
divisa chegou a operar em leve
queda por volta das 13h, mas
voltou a subir influenciada pelo
mercado externo e após a notícia de que a apresentação do
relatório da proposta de emenda à Constituição (PEC) emergencial ficou para o próximo
ano.
A moeda norte-americana
acumula queda de 1,51% na semana e de 5,59% no mês. Apenas nas últimas quatro semanas,
o dólar caiu 7,81%.
O mercado de ações teve
um pouco mais de volatilidade.
O índice Ibovespa, da B3, fe-

chou estável, aos 115.128 pontos, após passar quase todo o
dia em queda. Na quinta-feira
(10), o indicador tinha fechado no maior nível desde 19 de
fevereiro. O Ibovespa acumula
ganho de 1,2% na semana e de
5,72% em dezembro.
Na sexta, houve um movimento global de realização de
lucros, quando os investidores
vendem papéis para embolsarem ganhos recentes na véspera. Nos últimos dias, o mercado internacional está otimista
com a divulgação de cronogramas de vacinação contra a covid-19, apesar do aumento de
casos em diversos países.
No mercado de câmbio, a
atuação do Banco Central brasileiro, que está vendendo mais
dólares no mercado futuro por
meio de leilões de swap, e a alta
no preço das commodities
(bens primários com cotação
internacional) também estão
contribuindo para a queda do
dólar. (Agencia Brasil)

Banco genético foi utilizado
em 1,9 mil investigações
em todo país
O Ministério da Justiça e
Segurança Pública informou na
sexta-feira (11) que o Banco
Nacional de Perfis Genéticos foi
utilizado para auxiliar 1.977 investigações criminais em todo o
país. Os casos que mais tiveram
auxílio do banco genético envolvem crimes contra a vida, crimes
sexuais e o crime organizado.
De acordo com relatório semestral divulgado nesta sexta-feira, houve crescimento de 30% no
uso da ferramenta em relação aos
dados divulgados em maio deste
ano. O estado de São Paulo utilizou 16.974 perfis genéticos do
banco, seguido por Pernambuco
(13.964), Goiás (7.102) e Rio
Grande do Sul (6.067).

Segundo a pasta, uma das prioridades do ministério é fortalecer a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, criada
em 2013 para ajudar nas investigações de crimes e na identificação de pessoas desaparecidas, por meio de perfis genéticos armazenados.
Em 2020, foram investidos
mais de R$ 80 milhões em ações
conjuntas com a Policia Federal (PF) e as secretarias estaduais de segurança pública. No ano
passado, foram R$ 35 milhões
em investimentos.
A rede é formada por um laboratório da PF e mais 20 ligados aos governos estaduais.
(Agencia Brasil)

Rio: Fachin decide
que audiência de
custódia vale para
qualquer prisão
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin determinou na sexta-feira(11) que o Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro (TJRJ) deve
realizar audiência de custódia em
todos os casos de prisões que
ocorrerem no estado. A decisão
vale para prisões em flagrante,
temporárias, preventivas e definitivas. Fachin atendeu ao pedido liminar feito pela Defensoria Pública.
De acordo com o órgão, o
TJRJ realiza as audiências somente para os casos de prisões
em flagrante, fato que leva ao descumprimento da decisão da Corte que determinou a obrigatoriedade das audiências. Em 2015, a
Corte proibiu o Poder Executivo
de contingenciar verbas do Fundo
Penitenciário Nacional (Funpen)
e decidiu que presos em flagrante
deverão ser levados ao juiz em até
24 horas, nas chamadas audiências de custódia.
Ao analisar o caso, o minis-

tro Edson Fachin decidiu que a
Justiça do Rio de Janeiro deve
realizar as audiências de custódia para todos os casos. No entendimento do ministro, além de
estar prevista na Lei 13.964/
2019, a audiência é necessária
para que o juiz responsável avalie a persistência dos fatores que
motivaram a prisão e a eventual
ocorrência de tratamento desumano e degradante ao preso.
“A audiência de apresentação ou de custódia, seja qual for
a modalidade de prisão, configura instrumento relevante para a
pronta aferição de circunstâncias pessoais do preso, as quais
podem desbordar do fato tido
como ilícito e produzir repercussão na imposição ou no
modo de implementação da medida menos gravosa”, decidiu.
A decisão do ministro entra
em vigor imediatamente, mas
deverá ser submetida ao referendo do plenário da Corte. (Agencia Brasil)

Com a falta consenso entre
os parlamentares, o relator da
Proposta de Emenda à Constituição 186/2019 - a chamada PEC
Emergencial - senador Márcio
Bittar (MDB-AC) desistiu de
apresentar seu parecer à Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) da Casa antes do recesso
parlamentar.
Em nota divulgada na sextafeira (11), Bittar, que trabalha no
texto há mais de um ano, explicou o motivo de deixar para o
ano que vem a apresentação do
relatório da proposta que cria
mecanismos de ajuste fiscal para
União, estados e municípios.
“Nas últimas semanas trabalhei para construir um texto de
consenso que ajude o Brasil a
solucionar os graves problemas
que enfrenta. Consultei o governo, líderes do Congresso e parlamentares. Em vista da complexidade das medidas, bem como
da atual conjuntura do país, de-

cidi não mais apresentar o relatório em 2020. Creio que a proposta será melhor debatida no
ano que vem, tão logo o Congresso Nacional retome suas atividades e o momento político se
mostre mais adequado”, afirmou.
A nota de Bittar, que também
é o relator do Orçamento Geral
da União, que será votado em
fevereiro, mostra uma mudança
posição. Na semana passada, ele
chegou a sugerir a possibilidade
de votação da matéria “ainda neste ano”. Na sessão remota da última terça-feira ( 8), o relator
disse que o objetivo “é dar um
sinal ao Brasil inteiro da retomada da agenda de austeridade
fiscal”.
O texto original cria mecanismos de ajuste fiscal, caso as
operações de crédito da União
excedam a despesa de capital.
No caso de estados e municípios, o gatilho é a elevação das
despesas correntes acima do li-

mite de 95% das receitas correntes. A PEC Emergencial também modifica limites para gastos com pessoal e proíbe que
novas leis autorizem o pagamento retroativo desse tipo de despesa.
A matéria determina ainda a
reavaliação periódica de benefícios tributários, creditícios e financeiros e veda a ampliação de
benefícios tributários a partir de
2026, caso eles ultrapassem 2%
do produto interno bruto (PIB).
Ainda de acordo com a proposta, o dinheiro que sobrar do orçamento transferido aos Poderes Legislativo e Judiciário deve
retornar ao Tesouro Nacional.
Mais Brasil
A PEC Emergencial faz parte do Plano Mais Brasil - um
pacote de medidas apresentadas
em novembro do ano passado
pelo senador Fernando Bezerra
Coelho, com o aval do Poder

Executivo. Além da PEC 186/
2016, outras duas matérias fazem parte do plano. Uma delas é
conhecida como PEC da Revisão dos Fundos 187/2019, que
pretende usar R$ 220 bilhões
destinados a áreas específicas
para ajudar a pagar a dívida pública. O dinheiro está reservado
a 248 fundos públicos infraconstitucionais, que podem ser
extintos caso são sejam ratificados por leis complementares. O
relatório do senador Otto Alencar (PSD-BA) foi aprovado pela
CCJ em março deste ano e
aguarda votação no plenário.
Outra proposta do Plano
Mais Brasil é a PEC do Pacto
Federativo 188/2019. O texto
unifica gastos mínimos em educação e saúde e dá mais autonomia a estados e municípios. O
texto também aguarda parecer
do senador Marcio Bittar na
Comissão de Constituição e Justiça. (Agencia Brasil)

Cadastro digital do governo já
movimentou R$ 27,2 bilhões este ano
Os empresários interessados em vender bens e serviços
para o governo federal podem se
cadastrar gratuitamente no Sistema de Cadastro de Fornecedores do Governo Federal (Sicaf).
Neste ano, quase 20 mil empresas aderiram ao sistema e assim
podem participar dos processos
licitatórios realizados pelo governo. Até o momento, foram
movimentados cerca de R$ 27,2
bilhões em 48.222 processos

de compras realizados no Sistema de Compras do Governo Federal (Comprasnet), segundo
balanço do Painel de Compras
do Ministério da Economia.
O acesso é realizado diretamente pelo usuário e elimina a
necessidade de intermediários
ou representantes. Após esse
procedimento, empresas poderão participar de licitações realizadas por 11 mil unidades de
compras. Atualmente, existem

mais de 315 mil fornecedores
cadastrados no Sicaf.
Pelo Sicaf, é possível que o
fornecedor verifique sua regularidade fiscal, da seguridade social, junto ao fundo de garantia,
e justiça do trabalho e outras.
Todo o processo é feito online,
gratuito e diretamente no Sicaf.
Estados e municípios
Todos os estados e mais de
dois mil municípios também uti-

lizam o Comprasnet. Neste ano,
esses entes da federação movimentaram cerca de R$ 37 bilhões em compras realizadas no
sistema do governo federal. No
total, estados e municípios já
realizaram mais de 82 mil processos licitatórios no ano.
Segundo governo federal, diariamente, o Comprasnet divulga,
em média, cerca de 7 mil itens
para contratação, em 710 processos de compras. (Agencia Brasil)

Polícia indicia 6 pessoas pela morte
de autônomo em loja do Carrefour
A Polícia Civil do Rio Grande do Sul indiciou seis pessoas
pela morte do autônomo João
Alberto Silveira Freitas, espancado por seguranças de uma loja
do supermercado Carrefour, em
Porto Alegre, no dia 19 de novembro deste ano.
Além dos seguranças Giovane Gaspar da Silva e Magno Braz
Borges, que foram filmados espancando Freitas, a delegada
Roberta Mariana Bertoldo da
Silva também indiciou por homicídio triplamente qualificado
a funcionária Adriana Alves Dutra e outros três empregados da
rede de hipermercados: Paulo
Francisco da Silva; Kleiton Silva Santos e Rafael Rezende.
Em vídeos gravados por testemunhas, Adriana aparece filmando as agressões de Silva e
Borges contra Freitas e ameaçando pessoas que usavam seus
celulares para registrar os fatos.
Nas filmagens, Francisco é flagrado impedindo a mulher de
Freitas de se aproximar do marido, enquanto Santos e Rezende ajudam Silva e Borges a imobilizar o autônomo que, em dado
momento, alerta que não conse-

gue respirar com os seguranças
sobre ele.
“A conclusão do inquérito
faz uma construção que consegue, através das provas coletadas, trazer elementos que deixam nítido que há sim um tratamento desumano e degradante
naquela ação”, disse a delegadachefe da Polícia Civil do Rio
Grande do Sul, Nadine Farias
Anflor, a respeito das conclusões apresentadas pela delegada
Roberta Mariana.
Com base nas provas reunidas no âmbito do inquérito policial, os seis réus foram indiciados por homicídio qualificado
cometido por motivo torpe, por
meio da asfixia da vítima, que
não teve como se defender. Em
seus depoimentos, eles asseguraram que Freitas teria dado início à confusão, ameaçando funcionários e clientes da loja.
Câmeras de segurança registraram o momento em que, ao
ser escoltado para fora do estabelecimento, o autônomo atinge Silva com um soco, sendo
logo imobilizado por Borges,
enquanto Silva passa a desferir
uma série de golpes contra sua

cabeça.Negro, Freitas foi espancado e morreu na véspera do Dia
da Consciência Negra no Brasil.
Às autoridades policiais e a jornalistas, parentes afirmaram que
o autônomo foi vítima de racismo. A divulgação das imagens
registradas por testemunhas causou comoção, motivando a realização de protestos diante de
lojas da rede em várias cidades
brasileiras, o que levou o Carrefour a, entre outras coisas, anunciar o fim da terceirização do
serviço de segurança em toda a
rede brasileira.
Em seu relatório, a delegada
Roberta Mariana aponta os efeitos do racismo estrutural sobre
as relações sociais ao dizer que,
no decorrer da investigação,
“não se encontram justificativas
capazes de explicar as ações de
violência cometidas não só por
quem agrediu [Freitas] fisicamente, mas, também, por quem
deu suporte a tais condutas, omitindo-se em fazer cessá-las.”
“A análise conjunta das provas produzidas nos permite identificar que a exacerbação das
agressões impostas à vítima, em
dado momento subjugada por

seis pessoas, decorre de sua fragilização socioeconômica”,
conclui a delegada ao citar o advogado e filósofo Sílvio Almeida, para quem a sociedade, em
função do racismo estrutural,
“naturaliza a violência contra
pessoas negras”, já que “constitui não só as relações conscientes, mas, também, as relações
inconscientes”.
Ao apresentar suas conclusões, a delegada também recomenda à Justiça que mantenha as
prisões preventivas dos seguranças Silva e Borges, e determine
a detenção preventiva dos outros
quatro indiciados.
A Agência Brasil não conseguiu contato com os advogados
dos indiciados. Em nota, a assessoria do Carrefour informou que
a empresa ainda não teve acesso
à conclusão do inquérito policial, e segue à disposição dos órgãos responsáveis para contribuir com todas as informações
necessárias.
A Vector, empresa de segurança privada que prestava serviços à rede francesa, desligou
os funcionários envolvidos no
episódio. (Agencia Brasil)

Bolsonaro participa de batismo e
lançamento de submarino, no Rio
O presidente da República,
Jair Bolsonaro, participou na
sexta-feira (11) do batismo e
do lançamento ao mar do submarino Humaitá (S-41) e a
união das seções do submarino Tonelerio (S-42), em cerimônia que marcou as comemorações do Dia do Marinheiro.
“A reconhecida excelência do
que aqui foi mostrado traz a
convicção do êxito dessa empreitada e revela a capacidade
do nosso país em projetar,
construir e lançar submarinos
de última geração, por meio de
um programa abrangente e audacioso que gera milhares de
empregos e enaltece nossa
economia”, observou o presidente na solenidade, que ocorreu no complexo naval de Itaguaí (RJ).
O Humaitá é o segundo da
classe, fruto da cooperação
tecnológica com a França, que
já lançou ao mar o submarino
Riachuelo, que está em fase de
testes finais, com previsão de
ser entregue para operação à
Marinha em 2021, quando estará armado e pronto para cum-

prir suas missões.
No total, estão planejados
quatro submarinos do tipo convencional, movidos à bateria,
recarregadas por motor a diesel. O Toneleiro, terceiro da
série, tem previsão de lançamento em dezembro de 2021,
seguido pelo último convencional, o Angostura, planejado
para ser lançado em dezembro
de 2022.
Investimento
O valor total estimado pela
Marinha para os quatro submarinos convencionais é de 100
milhões de euros, o equivalente a cerca R$ 630 milhões, em
câmbio atual. Os quatro somados equivalem ao mesmo valor
orçado para o submarino movido por energia nuclear, também 100 milhões de euros.
Capacidade
Os submarinos convencionais têm uma capacidade operativa de até 80 dias no mar, podendo ficar submersos por até
cinco dias, sem necessidade de
vir à tona para influxo de ar aos

motores a diesel, o que garante um grande raio de ação, podendo ir sem paradas, por
exemplo, do Rio de Janeiro ao
Rio Grande do Sul.
Propulsão nuclear
Futuramente, seguindo o
planejamento atual, o Brasil
contará com um submarino
com propulsão nuclear, em
2033, batizado de Álvaro Alberto, em homenagem ao almirante que foi um dos grandes
incentivadores do programa
nuclear da Marinha. O início da
construção do submarino nuclear está previsto para o segundo semestre de 2022. O
submarino nuclear poderá ficar
submerso por um tempo muito maior que os convencionais,
pois não precisa vir à tona para
alimentar seu sistema de propulsão, que não depende de ar.
O contra-almirante André
Martins, gerente de Infraestrutura Industrial do Programa de
Desenvolvimento de Submarinos (Prosub), destacou que é
fundamental ao Brasil resguardar a faixa da Amazônia Azul,

por onde passa a maior parte do
comércio marítimo nacional e
onde estão localizadas as principais jazidas de petróleo do
país.
“O Prosub está alcançando
a etapa de lançamento de seu
segundo submarino ao mar.
Com isso, nós estamos cumprindo marcos do Prosub, com
intenção de chegarmos ao nosso submarino nuclear brasileiro. Permitirá a renovação dos
nossos submarinos, de modos
a termos navios modernos, projetados com a presença de brasileiros e já operando em nossas águas nacionais”, disse o
contra-almirante.
Ainda segundo o militar,
somente dez países em todo o
mundo, incluindo o Brasil, fabricam submarinos convencionais. E apenas cinco países, atualmente, produzem submarinos
nucleares, time ao qual o país
irá se juntar dentro de mais alguns anos: “nossos submarinos
contribuem com a defesa nacional, permitindo que o Brasil
preserve suas riquezas e seu mar
territorial”. (Agencia Brasil)
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Paraná está preparado para a
vacinação, afirma governador
O governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou na
sexta-feira (11) que o Paraná
está preparado para a campanha de vacinação contra o
novo coronavírus assim que as
vacinas forem aprovadas pelos
órgãos reguladores. Ele também disse que a imunização
respeitará o calendário nacional, que o Estado continua conversando com laboratórios e
que tem R$ 200 milhões disponíveis para eventual aquisição,
se necessário.
Ratinho Junior ressaltou
que o Estado pretende oferecer a vacina a toda a população. “Estamos muito organizados. Esse programa precisa de
uma série de instrumentos e de
uma logística robusta. A Secretaria de Saúde já vem há bastante tempo preparando o Estado para quando aparecer a
vacina comprovadamente eficaz e com autorização dos órgãos responsáveis”, disse o
governador Ratinho Junior.
Ele também frisou que o Paraná está trabalhando com base
em orientações técnicas e científicas desde o início da pandemia e que o mesmo se dará

em relação à vacinação. “Não
vamos fazer da vacina um programa eleitoral. Estamos tratando de forma técnica e científica para dar o melhor resultado
para a população. Tratamos a
pandemia desde o começo com
decisões técnicas”, disse.
O governador citou as estratégias já estabelecidas pela
Secretaria de Estado da Saúde,
entre elas a aquisição de 11 milhões de seringas e a abertura
de registro de preço para aquisição de mais 16 milhões de
unidades; a contratação de
mais de 200 câmaras frias e quatro contêineres de 40 pés para
armazenamento. Além disso há
uma preparação de 1.850 salas
de vacinações já existentes em
parceria com os municípios, e
uma licitação de R$ 22 milhões
para comprar mais Equipamentos de Proteção Individual
(EPIs).
“Estamos organizados em
termos logísticos e de equipamentos, com agulhas, seringas,
câmaras frias e profissionais. E
torcendo para que a vacina ou
as vacinas venham o quanto
antes, independente da bandeira e da origem. Olhamos em

cima de uma metodologia. É o
compromisso do Governo do
Paraná”, disse Ratinho Junior.
O governador também ressaltou que o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) se
colocou à disposição de diversos laboratórios de todo o
mundo para a transferência de
tecnologia e que, existindo garantias de eficiência e segurança de imunização, o Governo do
Estado poderá ativar um processo de compra.
Ele citou que o acordo com
o Instituto Gamaleya (Rússia)
ainda está em vigor e que depende de documentação para
ativar o protocolo de fase 3 na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Além
disso, o Estado realizou uma
reunião em outubro com a Pfizer e vem conversando com
outros laboratórios que desenvolvem vacinas, como a
Oxford/AstraZeneca e a Coronavac/Butantan.
“O sistema de imunização
do País é conduzido pelo governo federal. Não é um laboratório que vai resolver a questão, mas vários laboratórios
fornecendo as vacinas para os

países. Não vamos fazer o paranaense ser cobaia. Vamos
aplicar as vacinas cientificamente eficazes. Não serão vacinas políticas, mas com segurança para trazer a imunização
necessária”, disse Ratinho Junior.
O secretário estadual de
Saúde, Beto Preto, afirmou que
o Paraná trabalha em parceria
com o governo federal e com
os municípios diariamente. Ele
citou que todas as 399 cidades
terão acesso ao imunizante e
precisam estar preparadas para
o momento da vacinação.
“Trabalhamos em alinhamento com o Plano Nacional de
Imunização (PNI), criado em
1973 e responsável pela erradicação e atenuação de diversas patologias”, explicou. Ele
reforçou o processo de compra
de materiais e equipamentos
para o processo de vacinação.
“O Paraná está preparado para
toda a logística do material
imunibiológico”.
Beto Preto falou que o calendário de imunização respeitará o cronograma nacional e
deverá priorizar os trabalhadores de saúde e idosos/grupos

de risco, mas não descartou a
possibilidade de ações mais
ostensivas em áreas de muita
circulação e para outros grupos.
“As salas de vacina do Paraná contam com profissionais
experientes. Fizemos uma capacitação em 2019 com 1.200 vacinadores. É uma rede robusta.
Também temos expertise de
distribuição para todo o Estado. Contratamos quatro contêineres refrigerados de 40 pés
para armazenamento de 100 mil
doses de vacinas cada”, explicou, revelando que o armazenamento será no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar).
O governador Ratinho Junior também destacou que a
população do Paraná tem demonstrado respeito e compromisso com o próximo no combate à pandemia. Ele lembrou a
ativação de 2,8 mil leitos em
todas as regiões do Estado
desde o começo da pandemia
e o esforço ininterrupto de profissionais da saúde das redes
pública e privada para ajudar
os paranaenses a enfrentar
essa crise.

“Temos que agradecer os
profissionais de saúde e reforçar a mensagem: continuem se
cuidando. Temos que lavar as
mãos, passar álcool em gel,
usar a máscara e evitar ficar
próximos. A vacina ainda é uma
esperança. Nesse momento
precisamos da colaboração dos
jovens. É uma época em que as
pessoas costumam se reunir,
mas não podemos descuidar”,
disse o governador. “Ano que
vem a gente volta à normalidade e se abraça”.
Ele também citou o decreto
que restringe a circulação de
pessoas das 23h às 5h e impõe
novas medidas para conter o
avanço da nova onda de casos. “A estratégia utilizada nos
últimos dias para controlar a
circulação de madrugada tem
dado resultado, ajudou a amenizar o estresse no sistema
hospitalar. Já registramos uma
queda de 35% a 40% de traumas, o que tem ajudado os profissionais da saúde”, concluiu
o governador. “É uma medida
que atende quem trabalha no
sistema e alivia a pressão dos
policiais para poder assessorar a saúde”. (AENPR)

Sabesp obtém financiamento do BID Invest
para Novo Rio Pinheiros e energia sustentável
O BID Invest, membro do
grupo BID, concedeu à Sabesp
financiamento de R$ 950 milhões
para obras e reestruturação previstas no Programa Novo Rio
Pinheiros e, também, para instalação de sistemas de geração de
energia solar em terrenos próprios, em sua maioria no entorno
das Estações de Tratamento de
Esgotos (ETEs) da Companhia.
O financiamento será dividido em duas partes. A primeira,
em um prazo de 14 anos, tem o
objetivo de contribuir para a
despoluição do Rio Pinheiros e
para incorporação das tecnologias de geração solar nas áreas
da Sabesp. A segunda, com prazo de 10 anos, refinanciará uma
parte da dívida em moeda estrangeira e, consequentemente,
reduzirá exposição global ao
câmbio.
O BID Invest apoia o finan-

ciamento de infraestrutura verde em termos e condições competitivas, além de contribuir para
melhorar a sustentabilidade financeira de uma empresa de serviços essenciais. O financiamento de longo prazo em reais (R$),
principalmente na atual situação econômica, permitirá à Sabesp continuar desenvolvendo
seu plano de investimentos para
os próximos anos, ao mesmo
tempo em que reduz sua exposição cambial.
No âmbito do programa Novo
Rio Pinheiros, o financiamento
vai se destinar à implantação das
Unidades Recuperadoras da
Qualidade da Água em Áreas
Informais, cujo objetivo é reduzir
a carga orgânica presente em
afluentes do Pinheiros. Essas
unidades serão instaladas em
áreas de ocupação urbana onde
não é possível hoje implantar

rede convencional de coleta e
tratamento de esgoto. Serão cinco unidades na bacia do Rio Pinheiros – mais especificamente
nas sub-bacias Jaguaré, Antonico, Pirajussara, Cachoeira e
Água Espraiada. A implantação
dessas unidades é ação complementar ao trabalho de saneamento executado pela Sabesp no programa Novo Rio Pinheiros, que,
até o momento, contemplou 77
mil famílias com coleta e tratamento de esgoto de um total previsto de 533 mil. A previsão é
que até dezembro de 2022 o rio
esteja despoluído.
No contexto da crise de saúde da COVID-19, o financiamento é ainda mais relevante. Segundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS), a solução mais
eficaz para prevenir a transmissão do Covid-19 é o acesso a
condições de saneamento ade-

quadas. Qualquer interrupção no
abastecimento de água e a incapacidade de melhorar os serviços
de água e saneamento podem
comprometer os esforços para
reduzir a taxa de contágio.
A Sabesp também adicionará
à sua matriz energética 73 MW
de capacidade solar instalada em
terrenos de 33 de suas instalações operacionais. Essa capacidade de autogeração de eletricidade é a primeira fonte renovável não convencional construída e operada pela Companhia.
Com essa ação, mitigará as mudanças climáticas ao ter um efeito líquido na redução da propagação de carbono, ao mesmo
tempo que reduzirá os gastos
com energia.
O acordo contribui potencialmente para cinco dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas: Boa saú-

de e bem-estar (ODS 3), Igualdade de gênero (ODS 5), Água Potável e Saneamento (ODS 6), Cidades e Comunidades Sustentáveis (ODS 11) e Ação Climática
(ODS 13).
Sobre a Sabesp
Fundada em 1973, a Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo – Sabesp é
a terceira maior companhia de
saneamento do mundo em termos
de receita, segundo levantamento da Global Water Intelligence
em 2019. Também está entre as
maiores do mundo em população
atendida. São 28,4 milhões de
pessoas abastecidas com água,
sendo um milhão de residentes
nos municípios atendidos no
atacado – Mauá, Mogi das Cruzes e São Caetano do Sul – e 27,4
milhões atendidas diretamente.
Destes, cerca de 24,2 milhões de

pessoas são atendidas com a
coleta de esgoto.
Sobre o BID Invest
O BID Invest, membro do
Grupo do BID, é um banco multilateral de desenvolvimento comprometido com a promoção do
desenvolvimento econômico de
seus países membros da América Latina e do Caribe por meio do
setor privado. O BID Invest financia empresas e projetos sustentáveis para obter resultados
financeiros e maximizar o desenvolvimento econômico, social e
ambiental da região. Com uma
carteira de US $ 13,1 bilhões em
gestão de ativos e 385 clientes
em 25 países, o BID Invest oferece soluções financeiras inovadoras e serviços de consultoria
que atendem às necessidades de
seus clientes em uma variedade
de setores.

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Damha Urbanizadora II Administração e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 14.289.798/0001-48 – NIRE 35300485718
AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Srs. Acionistas da DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
(“Companhia”) que se encontram disponíveis na sede social, na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, nº 3.421, 8º
andar (parte B), Jardim Paulista, CEP 01401-001, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76,
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019 e os demais pertinentes à Assembleia Geral Ordinária a
ser oportunamente convocada. São Paulo, 11 de dezembro de 2020. Mário Múcio Eugênio Damha – Presidente
do Conselho de Administração.
Edital de convocação para Assembleia Geral Ordinária
A Associação de Repórteres Fotográﬁcos e Cinematográﬁcos no Estado de São Paulo – ARFOC-SP, de acordo
com seu estatuto, convoca seus associados para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 22
de dezembro de 2020, terça-feira às 19h00. A assembleia será realizada virtualmente, tendo endereço da
plataforma de realização divulgada em chamada no site da Associação. Pauta: Prestação e aprovação de contas
do segundo semestre de 2020, balanço do ano e outros assuntos.
Toni Pires - Presidente
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͞>ŝǀƌŽĚĞZĞŐŝƐƚƌŽĚĞWƌĞƐĞŶĕĂĚĞĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘͟///͘DĞƐĂ͗WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͗ŐĞŶŽƌƵŶŚĂWĂǀĂŶ͘^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ͗&ĞůŝƉĞsŝĐĐŚŝĂto. /s͘KƌĚĞŵĚŽŝĂ͗ Deliberar sobre: (1) ŶƚĞĐŝƉĂĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͖(2) sĞŶĚĂĚĞƵŵĂŐůĞďĂĚĞƚĞƌƌĂƐĚĂ&ĂǌĞŶĚĂ
Itaúna. s͘ĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐ͗ĂŶĚŽŝŶşĐŝŽĂŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐŽ^ƌ͘WƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐƵďŵĞƚĞƵăĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů
ǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂĂƐŵĂƚĠƌŝĂƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚĂŽƌĚĞŵĚŽĚŝĂ͘ĂĐŝŽŶŝƐƚĂĞǆĂŵŝŶŽƵ͕ĚĞůŝďĞƌŽƵĞĂƉƌŽǀŽƵ͗(1)ĂŶƚĞĐŝƉĂĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϱϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬƌĞůĂƟǀŽƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĞŵĐƵƌƐŽĂƐĞĞŶĐĞƌƌĂƌĞŵϯϭ͘ϯ͘ϮϬϮϭ͕ĐŽŵ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĂƚĠϯϬ͘ϭϭ͘ϮϬϮϬ͘KƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐŽƌĂĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽƐƐĞƌĆŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƐŶŽĐĄůĐƵůŽĚŽƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂƐĞƌĞŵ
ĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĚĞĐŝƐĆŽŶĞƐƐĞƐĞŶƟĚŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂƋƵĞĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂƐĞƌĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭ͘ϯ͘ϮϬϮϭ͖(2) ǀĞŶĚĂĚĞƵŵĂŐůĞďĂĚĞƚĞƌƌĂƐĚĞĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϭ
ŚĞĐƚĂƌĞĚĂ&ĂǌĞŶĚĂ/ƚĂƷŶĂ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞZŝŽůĂƌŽͬ^W͕ŽďũĞƚŽĚĂŵĂƚƌşĐƵůĂŶǑϱϳ͘ϳϴϬĚŽϭǑĂƌƚſƌŝŽĚĞ
ZĞŐŝƐƚƌŽĚĞ/ŵſǀĞŝƐĚĞZŝŽůĂƌŽͬ^WŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉĞůĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ƋƵĞĮĐĂĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂĂƌĞĂůŝǌĂƌŽƐĂƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ͘s/͘>ĂǀƌĂƚƵƌĂ͗&ŽŝĂƉƌŽǀĂĚĂĂůĂǀƌĂƚƵƌĂĚĂĂƚĂĚĞƐƚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĞŵĨŽƌŵĂĚĞƐƵŵĄƌŝŽ͕
ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϭϯϬ͕ΑϭǑĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͘s//͘ŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ͗EĂĚĂŵĂŝƐŚĂǀĞŶĚŽĂƚƌĂƚĂƌ͕ĨŽƌĂŵƐƵƐƉĞŶƐŽƐ
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos
do PROC. Nº 1025659-68.2019.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Lais Helena Bresser Lang, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A
TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO move uma Desapropriação Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de Desapropriação contra Mauro Sussumo Osawa, objetivando a
desapropriação imóvel localizado à Rua João Perestrello, nº 192 Vila Nova Mazzei - São Paulo / SP - CEP 02314-040,
cadastrado sob contribuinte municipal nº 067.045.0176-2. , declarados de utilidade pública conforme Decreto Nº 55.141 de 26
de Maio de 2014. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de junho de 2020.
[14,15]
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VIEHOLDING COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - CNPJ 56.610.462/0001-85 - NIRE 35.203.990.314 - Ata
de Reunião de Sócios em 30/10/2020 - Data, Hora e Local: Aos 30/10/2020, às 10h, na sede social da Vieholding Comércio e Representações Ltda. (“Sociedade”), na Av. Maria Servidei Demarchi, 1.420, Ala “B”, Demarchi,
CEP 09820-000, São Bernardo do Campo/SP. Convocação: Dispensada a convocação, nos termos do art. 1.072, §2º,
do Código Civil, tendo em vista a presença dos sócios representando a totalidade do capital social. Presença: Sócios
representando a totalidade do capital social, a saber: (i) Sada Participações Ltda., sociedade empresária limitada, CNPJ
97.482.897/0001-79, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 35.231.778.448, com sede
na Estrada dos Alvarengas, 4.018, sala 04, Assunção, CEP 09850-550, São Bernardo do Campo/SP, representada na forma
do seu Contrato Social (“Sadapar”); e (ii) Vittorio Medioli, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens,
empresário, CI nº M.1.065.297, SSP/MG e CPF 253.590.966-91, com endereço comercial na Rua Gustaf Dalen, 151,
Distrito Industrial Paulo Camilo Sul, CEP 32669-174, Betim/MG. Mesa: Presidente: Vittorio Medioli; Secretária: Daniela
Maria Medioli. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução de capital social da Sociedade. Deliberações: Após exame
e discussão da matéria constante na ordem do dia, os sócios decidiram, sem reservas ou ressalvas, aprovar a redução do
capital social da Sociedade, por ser este considerado excessivo, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, no valor
de R$402.441.802,00, passando o capital social de R$402.541.802,00 para R$100.000,00. Com a expressa anuência de
todos os sócios, a redução aprovada será efetuada de forma desproporcional à participação dos sócios no capital social
da Sociedade e se dará mediante o cancelamento de 402.441.802 quotas detidas exclusivamente pela Sadapar, com a
consequente entrega à Sadapar de 178.335.864 quotas, pelo valor patrimonial contábil de R$402.441.801,90, conforme
demonstrações contábeis de 30/09/2020, representativas do capital social da Brazul Transporte de Veículos Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Avenida Maria Servidei Demarchi, 1.420, Demarchi, São Bernardo do Campo/SP,
CEP 09.820-000, CNPJ 60.395.589/0001-04, com seus atos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35207251516. A redução
do capital social ora deliberada somente se tornará eﬁcaz e o pagamento da restituição de capital somente se dará após
o decurso do prazo de 90 dias para oposição de credores, contados da data da publicação do extrato da presente ata, de
acordo com o artigo 1.084, §1º, do Código Civil. Transcorrido referido prazo, será a presente ata levada a registro perante
a Junta Comercial e os sócios providenciarão a correspondente alteração do contrato social da Sociedade para reﬂetir a
redução do capital social. Encerramento, Lavratura e Aprovação: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião
e lavrada a presente ata, que, lida, conferida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. São Bernardo do Campo, 30/10/2020. Mesa: Vittorio Medioli, Presidente; Daniela Maria Medioli, Secretária. Sócios: Sada
Participações Ltda. - P/ Vittorio Medioli - Vittorio Medioli.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 0003615-34.2019.8.26.0001. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a).
CLOVIS RICARDO DE TOLEDO JUNIOR, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA THEREZA
GALVÃO DO AMARAL, CPF 086.979. 198-27, que
nos autos da ação de Cumprimento de Sentença
movida por SOCIEDADE EDUCA- CIONAL
BRICOR LTDA, foi efetivado o bloqueio da quantia
de R$ 650,44, em contas bancárias de sua titularidade.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para,
no prazo de 05 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, comprovar a
impenhorabilidade da referida quantia, sob pena de
converte-se a indisponibilidade em penhora, podendo,
no prazo de 15 dias, apresentar impugnação (art.
525, §11, do CPC). Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de
dezembro de 2020.
12 e 15.12

Leilão de Arte – Gustavo
Magalhães (Leiloeiro Oficial
JUCESP 1128) comunica que será
realizado o leilão de arte 17740 nos
dias 16/12 às 19 h e 19/12 às 13 h.
WWW.gmleiloes.com.br – Alameda
Piratinis,628 SP/SP (11) 944350642 diretoria@gmleiloes.com

1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789

Edital de Intimação, com prazo de 20 dias. Processo nº 1039540-44.2014.8.26.0100. O Dr. William Mikalauskas,
Juiz de Direito da 18ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a Dirciano Leonhardt,
CPF 950.411.410-53 e Scariot Comércio de Sementes e Insumos Agrícolas Ltda, CNPJ 09.399.206/0001-00,
na pessoa de seu representante legal, que nos autos da ação de Execução de Títulos Extrajudicial, requerida
por Dow Agrosciences Industrial Ltda, procedeu-se a penhora e avaliação dos seguintes bens: (I) Lote Rural
nº “61” da Primeira Secção Serrinha, Distrito de Três Palmeiras, com área de 116.225m². Avaliado no valor de
R$ 732.186,00; e (II) e Terreno Urbano nº “02” da Quadra “9” situado na Vila Três Palmeiras, distrito do mesmo
nome, com área de 889,00m². Avaliado no valor de R$ 625.000,00. Matrículas nºs 2.491 e 3.701, respectivamente,
ambas do CRI da Comarca de Ronda Alta/RS. Estando os executados em lugar ignorado, foi determinada a
LQWLPDomRGDSHQKRUDHGDDYDOLDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDÀXLUDSyVRVGLDVVXSUDRIHUHoDP
impugnação, sob pena de prosseguir a ação, presumindo-se aceitos como verdadeiros os fatos, sendo nomeado
curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). São Paulo, 29.11.2019.
B 12 e 15/12

CITAÇÃO - Prazo 20 dias - Processo nº 0014429-28.2012.8.26.0009. A Dra. Fabiana Pereira
Ragazzi, Juíza de Direito 1ª Vara Cível - Foro Regional IX - Vila Prudente, na forma da Lei.
Faz Saber a Alessandro Paulella, CPF 119.069.228-70, que o Condomínio Edifício Residencial
Paço das Vertentes, ajuizou uma Ação com Procedimento Comum, objetivando condenar o réu
ao pagamento R$ 13.266,69 - 28/08/2012 (R$ 265.797,81 - 07/2020), corrigidos monetariamente,
referente às despesas condominiais da unidade nº 121, do condomínio autor, bem como as custas,
honorários e demais cominações. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por
HGLWDOSDUDTXHHPGLDVDÀXLUDSyVRVGLDVVXSUDFRQWHVWHVRESHQDGHVHUFRQVLGHUDGR
revel, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se
verdadeiras asa alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente,
SRU H[WUDWR D¿[DGR H SXEOLFDGR 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR
aos 31 de agosto de 2020.
B 12 e 15/12
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Jornal O DIA SP

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2020

Imobel Participações Societárias S/A
CNPJ/MF nº 53.595.260/0001-13
Convocação Assembleia Geral Ordinária
Convocamos os acionistas a se reunirem em 18/12/2020, às
10:00 hs, na Av. Arquiteto Roberto Aflalo, 235, SP/SP, para
deliberarem sobre: a) Relatório da diretoria e demonstrações
financeiras dos exercícios sociais encerrados em 31/12/2017,
31/12/2018 e 31/12/2019; b) Destinação dos resultados dos
exercícios. c) Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação da sua remuneração. Estão disponíveis
na sede da empresa as cópias de que trata o art. 133 da Lei
das S/A’s. O Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016444-24.2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIA FELIX
DE LIMA, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Flash Service Reformas Ltda, CNPJ 16.978.420/0001-87, na
pessoa de seu representante legal, que Fernanda Righetti Ribeiro e Almeida, ajuizou uma Ação de Produção
Antecipada da Prova, tendo como corrés Luciane Cucomo Galera Heringer Me e outra, objetivando o
recebimento e processamento do pedido de produção antecipada de prova pericial nomeando o perito judicial
para tanto; que as rés querendo compareçam e participem da produção da prova pericial em questão e que ao
¿QDOVHMDKRPRORJDGDDSURYDSURGX]LGDD¿PGHTXHVHMDXWLOL]DGDHPSURFHVVRVXFHVVLYRHSULQFLSDO(VWDQGR
DUHTXHULGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRHLQWLPDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDÀXLUDSyVRV
20 dias supra, seja a requerida considerada citada nos termos do artigo 382, parágrafo 1.º, do CPC, podendo
apresentar quesitos se assim o desejar, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257 §- IV).
6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6%H

Grupo Oxxy Participações S.A.

Balanço Patrimonial
ATIVO
Ativo Circulante
Disponível
Bancos
Bancos Conta Movimento
Aplicações Financeiras Liquidez Imediata
Ativo Não Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo
Adiantamento em Participações Societárias
Investimentos/Participações Societárias
Imobilizado
Móveis/Veículos
PASSIVO
Passivo Circulante
Fornecedores Nacionais
Patrimônio Líquido
Capital Social
Capital Social/Capital Subscrito
( - ) Capital a Integralizar
Resultado do Exercício
Lucro do Exercício
Reservas de Lucros
A Diretoria

CNPJ 26.960.255/0001-90
Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2017 - Valores em R$
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Lucros ou
Patrimônio
Patrimônio
Demonstração
Capital Social
Prejuízos
Líquido do Sócio
Líquido
Resultado
Título
Integralizado
Acumulados
da Controladora
Consolidado
AbrangenteTotal
Saldo em 25/01/2017
Aumento de Capital 26/01/2017
904.999,00
904.999,00
904.999,00
Dividendos
- (12.852.166,35)
(12.852.166,35) (12.852.166,35)
Transação de Capital com os Sócios
(11.947.167,35) (11.947.167,35)
Lucro Líquido do Período
13.132.578,40
13.132.578,40
13.132.578,40
13.132.578,40
Resultado Abrangente Total
13.132.578,40
13.132.578,40
Saldos Finais
904.999,00
280.412,05
1.185.411,05
1.185.411,05
13.132.578,40
Demonstrações do Resultado
2017
Demonstrações do Fluxo de Caixa - Modo Indireto
Receitas/Outras Receitas Operacionais
13.207.421,13 Fluxo de Caixa Originados de:
2017
Contas de Resultado - Custos e Despesas
(74.842,73) Fluxos de caixa das atividades operacionais
Resultado
do
exercício/
período
13.132.578,40
D
Despesas Administrativas
(69.945,17)
Disponibilidades líquidas geradas
Despesas com Locação/Aluguel de imóvel
(600,34)
pelas atividades operacionais:
13.132.578,40 D
Despesas com Instalação
(244,52) Redução Variações nos ativos e passivos
IPTU
(244,52) Disponibilidades líquidas geradas
Despesas com Veículos
(1.016,72) pelas atividades operacionais:
Fluxos de caixa das atividades
Multas de trânsito
(1.016,72)
de investimentos e ﬁnanciamentos
Despesas Gerais
Pagamentos de lucros dividendos
12.852.166,35 C
Despesas Tributárias/Impostos e taxas diversos
(605,98) Disponibilidades líquidas aplicadas
nas atividades de ﬁnanciamentos:
12.852.166,35 C
Despesas Financeiras/Despesas bancárias
(2.430,00)
Aumento nas Disponibilidades
280.412,05 D
= Lucro
13.132.578,40 No início do período
-C
22.762,05 D
Contabilista: Aline Ventura D Ambros - CRC: SP-298041/O-1 No ﬁnal do período

2017
1.185.411,05
22.762,05
22.762,05
22.762,05
22.762,05
1.162.649,00
912.649,00
250.000,00
250.000,00
2017
1.185.411,05
1.185.411,05
904.999,00
2.144.457,00
(1.239.458,00)
280.412,05

Grupo Oxxy Participações S.A.
CNPJ 26.960.255/0001-90
Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Valores em R$
2018
2017
2017 Balanço Patrimonial
2018
2017 Demonstrações do Resultado
1.185.411,05
Receitas/Outras Receitas Operacionais 18.381.546,05 13.207.421,13
3.204.442,25 1.185.411,05
22.762,05 PASSIVO
Contas de Resultado 22.762,05 Passivo Circulante
Custos e Despesas
(937.788,23)
(74.842,73)
9.264,14
22.762,05
Despesas Administrativas
(788.318,25)
(69.945,17)
9.264,14
- Despesas com Locação/Aluguel de imóvel (108.000,00)
22.762,05 Fornecedores Nacionais
(600,34)
(5.434,65)
Patrimônio Líquido
3.195.178,11 1.185.411,05 Despesas com Comunicação/Telefone
81.705,46
Despesas com Instalação
(17.137,71)
(244,52)
3.093.106,36 1.162.649,00 Capital Social
1.054.448,51
904.999,00 Energia elétrica
(17.137,71)
1.876.308,36
(244,52)
2.144.457,00 2.144.457,00 IPTU
1.876.308,36
- Capital Social/Capital Subscrito
Despesas com Veículos
(13.582,97)
(1.016,72)
( - ) Capital a Integralizar
(1.090.008,49) (1.239.458,00) Multas de trânsito
(4.896,98)
(1.016,72)
1.876.308,36
(8.685,99)
Resultado do Exercício
2.140.729,60
- IPVA
Despesas Gerais/Despesas diversas
(450,00)
966.798,00
912.649,00 Lucro do Exercício
2.140.729,60
- Despesas Tributárias/Impostos e taxas diversos
(605,98)
250.000,00
250.000,00
(4.864,65)
(2.430,00)
250.000,00
250.000,00 Reservas de Lucros
280.412,05 Despesas Financeiras/Despesas bancárias
= Lucro
17.443.757,82 13.132.578,40
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Lucros ou
Patrimônio
Patrimônio
Demonstração
Demonstrações do Fluxo de Caixa - Modo Indireto
Capital Social
Prejuízos
Líquido do Sócio
Líquido
Resultado Fluxo de Caixa Originados de:
2018
2017
Título
Integralizado
Acumulados
da Controladora
Consolidado
AbrangenteTotal Fluxos de caixa das atividades operacionais
Saldo em 31/12/2017
904.999,00
904.999,00
904.999,00
- Resultado do exercício/ período 17.443.757,82 D 13.132.578,40 D
Aumento de Capital
149.449,51
149.449,51
149.449,51
- Disponibilidades líquidas geradas
Dividendos
- (15.580.440,27)
(15.580.440,27) (15.580.440,27)
pelas atividades operacionais:
- 13.132.578,40 D
Transação de Capital com os Sócios
(15.430.990,76) (15.430.990,76)
- Redução Variações nos ativos e passivos
Lucro Líquido do Período
17.443.757,82
17.443.757,82
17.443.757,82
17.443.757,82 Aumento em fornecedores
9.264,14 D
Resultado Abrangente Total
17.443.757,82
17.443.757,82
- Disponibilidades líquidas geradas
Saldos Finais
1.054.448,51
1.863.317,55
2.917.766,06
2.917.766,06
17.443.757,82
pelas atividades operacionais:
17.453.021,96 D
Saldo em 25/01/2017
- Fluxos de caixa das atividades
Aumento de Capital 26/01/2017
904.999,00
904.999,00
904.999,00
de investimentos e ﬁnanciamentos
Dividendos
- (12.852.166,35)
(12.852.166,35) (12.852.166,35)
- Integralização de capital
149.449,51 D
Transação de Capital com os Sócios
(11.947.167,35) (11.947.167,35)
- Pagamentos de lucros dividendos
15.580.440,27 C 12.852.166,35 C
Lucro Líquido do Período
13.132.578,40
13.132.578,40
13.132.578,40
13.132.578,40 Disponibilidades líquidas aplicadas
Outros Resultados Abrangentes
nas atividades de ﬁnanciamentos: 15.430.990,76 C 12.852.166,35 C
Resultado Abrangente Total
13.132.578,40
13.132.578,40
- Aumento nas Disponibilidades
2.022.031,20 D
280.412,05 D
Saldos Finais
904.999,00
280.412,05
1.185.411,05
1.185.411,05
13.132.578,40 No início do período
22.762,05 D
-C
A Diretoria
Contabilista: Aline Ventura D Ambros - CRC: SP-298041/O-1 No ﬁnal do período
29.555,43 D
22.762,05 D
Balanço Patrimonial
ATIVO
Ativo Circulante
Disponível
Bancos
Bancos Conta Movimento
Aplicações Financeiras
Liquidez Imediata
Ativo Não Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo
Adiantamento em
Participações Societárias
Investimentos/
Participações Societárias
Imobilizado
Móveis/Veículos

2018
3.204.442,25
111.335,89
111.335,89
111.335,89
29.630,43





FINVEST FINANÇAS E INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 04.063.042/0001-22 - NIRE 35.300.333.501
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 05 de Novembro de 2020
I. Data, Hora e Local: Aos 05.11.2020, às 10 horas, na sede social da Finvest Finanças e Investimentos S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Santo Amaro nº 48, conjunto 22, na
cidade de São Paulo/SP, CEP 04506-000. II. Convocação: A convocação foi dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e suas respectivas alterações (“Lei das S.A.”), tendo em
vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas da Companhia e nesta ata. III. Mesa:
Presidente – Sr. Márcio Garcia de Souza; Secretário – Sr. Alexandre Wildt Borges. IV. Presença:
Acionistas representando 100% do capital social com direito a voto, conforme assinaturas apostas
no Livro de Presença de Acionistas da Companhia e nesta ata. V. Ordem do Dia: (1) Em Assembleia Geral Ordinária, deliberar sobre (a) a aprovação das contas dos administradores referentes ao exercício encerrado em 31.12.2019, conforme demonstrações ﬁnanceiras publicadas na
página 9 do DOESP, e página 7 do “O Dia SP”, ambos na edição do dia 20.10.2020; (b) a destinação
do lucro líquido do exercício; e (c) a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia e a ﬁxação da remuneração global anual dos administradores. (2) Em AGE, deliberar sobre
(a) o aumento do capital social da Companhia; e (b) a nomeação de peritos para avaliação de
ativos destinados à integralização de parte do aumento de capital, apreciação do laudo de avaliação dos referidos ativos e aprovação do respectivo valor de avaliação, nos termos dos artigos 8º e
170, §3º, da Lei das S.A. VI. Deliberações: Os acionistas, titulares de 100% das ações da Companhia, aprovaram a lavratura da ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das
S.A., e deliberaram por unanimidade de votos, sem quaisquer emendas ou ressalvas, as seguintes
matérias: (1) Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Nos termos do artigo 132, inciso I, da Lei das
S.A., os acionistas aprovaram as contas dos administradores referentes ao exercício encerrado em
31.12.2019, publicadas na página 9 do DOESP, e página 7 do “O Dia SP”, ambos na edição do dia
20.10.2020. Os acionistas presentes declararam que tiveram acesso prévio às demonstrações ﬁnanceiras objeto dessa Assembleia, no prazo legal, restando cumpridas as disposições do artigo 133
da Lei das S.A. (b) Em razão dos prejuízos incorridos pela Companhia no exercício encerrado em
31.12.2019, a deliberação sobre a destinação de lucros da Companhia restou prejudicada. (c) Em
relação à composição do Conselho de Administração da Companhia, os acionistas aprovaram: (i)
destituir o conselheiro Caio Mário Paes de Andrade, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 29.015.083-8 (SSP/SP), CPF/MF nº 326.865.105-44, residente e domiciliado na cidade
de São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017 – 10º andar, CEP
04530-001, (ii) eleger como membros do Conselho de Administração os Srs. Luis Claudio Garcia
de Souza, brasileiro, viúvo, engenheiro civil, RG nº 17.470.433 (SSP/SP), CPF/MF nº 316.230.18749, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Santo
Amaro, 48, conjunto 22, CEP 04506-000, Norberto Lanzara Giangrande Junior, brasileiro,
casado, engenheiro agrônomo, RG nº 16.261.672-7 SSP/SP, CPF/ME nº 115.491.278-70, residente e
domiciliado na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Amarilis, nº 50, casa 04, Cidade Jardim, CEP
05673-030, e Maurício da Costa Ribeiro, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, RG
nº 09738456-4 (IFP/RJ), CPF/ME nº 016.788.857-97, com escritório na Rua Iguatemi, nº 151, 19º
andar, Bairro Itaim Bibi, Cidade de São Paulo/SP, CEP 01451-011; e (iii) reconduzir os conselheiros
Srs. Márcio Garcia de Souza, brasileiro, casado, RG nº 03.503.790-2 (IFP/RJ), CPF/MF nº
425.539.467-91 e José Pio Borges de Castro Filho, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº
2.065.238 (SSP/SP), CPF/MF nº 203.879.387-53, ambos residentes e domiciliados na cidade de São
Paulo/SP, com endereço comercial atualizado na Avenida Santo Amaro, 48, conjunto 22, CEP 04506000, e Byung Soo Hong, brasileiro, divorciado, advogado, RG nº 20.025.012 (SSP/SP), CPF/MF nº
165.268.348-84, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com escritório na Rua Fidêncio
Ramos, 195, 9º andar, conjunto 92, CEP 04551-010. Os conselheiros ora eleitos e reconduzidos terão um mandato uniﬁcado de 2 anos ou até a realização da AGO da Companhia em 2022, o que
ocorrer por último, e tomarão posse em seus cargos, mediante assinatura dos respectivos termos de
posse lavrados no livro de Reuniões do Conselho de Administração, ocasião em que apresentarão
declaração de que não estão impedidos de exercer o mandato para o qual foram nomeados, por lei
especial ou por estarem condenados em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema ﬁnanceiro nacional, contra as
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.
Considerando as deliberações constantes neste item (c), o Conselho de Administração da Companhia passa a ter a seguinte composição: (i) Luis Claudio Garcia de Souza, (ii) Márcio Garcia de
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Souza, (iii) José Pio Borges de Castro Filho, (iv) Byung Soo Hong e (v) Norberto Giangrande Junior, e
(vi) Maurício da Costa Ribeiro, todos acima qualiﬁcados. Foi ﬁxada a remuneração anual global dos
administradores no valor de até R$ 1.000.000,00, que será levada à conta de despesas gerais da
Companhia. (2) Em AGE: (a) Em seguida, os acionistas, nos termos do artigo 170, §1º, II, da Lei
das S.A., aprovaram o aumento do capital social da Companhia, dos atuais R$ 256.745.074,62 para
R$ 346.745.074,62, sendo portanto um aumento efetivo de R$ 90.000.000,00, mediante a emissão
de 922.899.436 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de
R$ 0,097519 por ação, ﬁxado com base no valor patrimonial das ações da Companhia. Para ﬁxação
do preço unitário das novas ações, foram desconsideradas as casas decimais posteriores às indicadas no preço unitário de emissão, bem como as frações de ações veriﬁcadas no cálculo adotado
para a emissão. As novas ações são totalmente subscritas por Finvest Capital Partners – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior
(“FCP-FIP”) e por Finvest Holdings Ltda., tudo nos termos do Boletim de Subscrição que integra
esta ata como seu Anexo I, com expressa anuência dos demais acionistas a seu direito de preferência na subscrição das novas ações. Em virtude da presente deliberação, os acionistas aprovaram a
alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar sob a seguinte nova
redação, já incorporando as deliberações acima: “Artigo 4º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito, é de R$ 346.745.074,62 dividido em 1.537.789.349 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal”. (b) Nos termos do artigo 8º e artigo 170, §3º, da Lei das S.A., os
acionistas aprovaram e ratiﬁcaram a nomeação dos Srs. Claudinei Correia da Silva, brasileiro,
contador, CRC nº 1SP-268597/O-3 e CPF/MF nº 295.580.868-78, RG nº 29411919 (SSP/SP), Roberto dos Anjos Andrade, brasileiro, contador, CRC nº 1SP-278267/O-1 e CPF/MF nº 070.931.26871, RG nº 17317394-9 (SSP/SP), e Sergio Venditti, brasileiro, contador, CRC nº 1SP-124501/O-7 e
CPF/MF nº 529.896.748-53, RG nº 5.667.287 (SSP/SP), todos residentes e domiciliados na cidade de
São Paulo/SP, com escritório na Avenida Santo Amaro, conjunto 11 (em conjunto, “Peritos”), para a
avaliação dos bens indicados pelo acionista FCP-FIP para integralização de parte das novas ações
emitidas pela Companhia, a saber: (i) 673.939 cotas do fundo RB Crédito II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, fundo de investimento em participação inscrito no
CNPJ/MF nº 09.643.317/0001-10, administrado por Rio Bravo Investimentos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com sede na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B - 3º andar, São
Paulo/SP; (ii) 5.487.560 quotas do capital social da Finvest Investimentos, Gestão de Ativos
e Consultoria Ltda., sociedade limitada inscrita no CNPJ/ME nº 23.785.034/0001-34, com seus
atos constitutivos registrados na JUCESP sob NIRE 35.229.592.561, com sede na Avenida Santo
Amaro, 48 – conjunto 21, CEP 04506-000, São Paulo/SP; e (iii) 30.002.095 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal de emissão da BSO Investimentos S.A. (atual denominação de
Captalys Companhia de Investimentos), sociedade por ações de capital fechado, com sede na Rua
Dr. Renato Paes de Barros, 1017, 10º andar – Parte, CNPJ/MF nº 05.085.690/0001-42, com seus atos
constitutivos arquivados perante a JUCESP sob NIRE 35.300.189.787 (em conjunto, “Ativos”). O
laudo de avaliação emitido pelos Peritos, que integra o Anexo II desta ata, foi apreciado e aprovado
por unanimidade pelos acionistas, bem como o valor de avaliação de R$ 88.203.291,67 atribuído
aos Ativos em citado laudo, na data-base de 30.10.2020. Ato contínuo, os acionistas aprovaram a
incorporação dos Ativos ao patrimônio da Companhia, ﬁcando os administradores autorizados a
cumprir as formalidades legais para concluir a transferência da respectiva titularidade. VII. Encerramento: Nada mais a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata
que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: (a) Mesa - Sr. Márcio
Garcia de Souza, Presidente, e Sr. Alexandre Wildt Borges, Secretário; (b) Acionistas - Finvest Capital
Partners – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, representada por sua gestora, FinHealth Gestão de Recursos S.A.; Luis Claudio Garcia de Souza e Finvest
Holding Ltda. representada por seus diretores Márcio Garcia de Souza e Alexandre Wildt Borges.
São Paulo, 04.11.2020. Certiﬁcamos que a presente é cópia ﬁel da ata lavrada em livro próprio da
Companhia. Mesa: Márcio Garcia de Souza - Presidente, Alexandre Wildt Borges - Secretário. Acionistas presentes: Finvest Capital Partners – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior p. FinHealth Gestão de Recursos S.A. Márcio Garcia de Souza e Luis Claudio Garcia de Souza - Diretores. Luis Claudio Garcia de
Souza. Finvest Holdings Ltda. p. Márcio Garcia de Souza e Alexandre Wildt Borges - Diretores.
JUCESP nº 503.549/20-4 em 30.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0005960-47.2018.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 04ª Vara Cível,
do Foro Regional XII ± Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Anna Paula de Oliveira Dala Dea Silveira, na forma
da Lei. Faz saber a Transpaula Turismo e Locadora de Veículos ± ME, CNPJ. 05.091.909/0001-16, que Yasuda Marítima
Seguros S/A move a ação de Cumprimento de Sentença, foi determinada a Intimação, por Edital, para que, no prazo de 15
dias, a fluir dos 20 dias supra, cumpram voluntariamente a sentença, efetuando o pagamento da quantia de R$ 14.081,19
(Dez/2009), corrigido e acrescido de custas se houver, nos termos do art. 513, § 2º, IV, do CPC, e ciente 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 CPC). Para que produza
seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. N NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de novembro de 2020.

#( )

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002851-98.2014.8.26.0003 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 ERZSEBET ANNA BOKODY, CPF 483.499.097-49, que a ação de Procedimento Comum, requerida por Kauffmann Consultoria de
Imóveis S/A, foi julgada procedente, condenado a ré em R$ 103.051,86 (junho/2020). Estando a executada em lugar ignorado, expediu-se
OªPRESENTE ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEªOªVALORªSUPRA ªSOBªPENAªNÍOªOªFAZENDO ªSERªACRESCIDOªDEªMULTAªNOª
percentual de 10%, do montante da condenação (Art. 523, § 1º e 3º do NCPC), ou ser levado a efeito a penhora efetuada sobre o valor
de R$ 13.296,73, penhorados em sua conta bancária via sistema Bacen-Jud, podendo, no prazo de 15 dias oferecer impugnação, sob
B 12 e 15/12
PENAªDEªPROSSEGUIRªAªAÎÍOª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N° 1057464-37.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional
III - Jabaquara. Estado de São Paulo, Dr(a). Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei. etc. Faz Saber a AP Tratamentos
Térmicos e Serviços Automotivos Ltda, CNPJ 08.845.957/0001-40, na pessoa de seu representante legal e a José Antônio de Almeida Pazzini.
CPF: 074.053.128-02. que a Ação de Busca e Apreensão do veículo marca Kia, modelo Bongo k-2500 4x2 2.5 TB C.SIM. ano de fabricação/modelo
2011/2012, placa FOJ8379, chassi KNCSHX73AC7615417, renavam 01062779808. requerida pelo Banco Santander (Brasil) S/A, foi convertida em ação
de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 357.681,45 (maio/2020). Estando os executados em local ignorado, foi deferida a citação por
EDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEMªOªhQUANTUMvªRECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMªCOMOªHONORÈRIOSª
ADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAªREDUZIDAª
PELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªOFERECEREMªEMBARGOS ªFACULTANDOªAOSªEXECUTADOSªNESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOª
CRÏDITOªDOªEXEQàENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISªCUSTASªEªHONORÈRIOS ªREQUERERªOªPAGAMENTOªDOªSALDOªEMªªPARCELASª
MENSAIS ªACRESCIDASªDEªCORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOªMÐS ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAªARTªªINCISOª)6 ªDOª#0# ª3ERÈª
OªEDITAL ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªNADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de novembro de 2020.
B 12 e 15/12

FORO REGIONAL XV - BUTANTÃ - 3ª VARA CÍVEL - Avenida Corifeu de Azevedo
Marques, nº 148/150 - Butanta - CEP 05582-000 - Fone: (11) 3721-6399 - São
Paulo-SP - E-mail:butantacivel@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20
dias - Processo nº 1002458-68.2018.8.26.0704. A MM. Juíza

6ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1054681-79.2016.8.26.0053 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado
de São Paulo, Dr(a). Alexandra Fuchs de Araujo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Associação dos
Mutirantes União dos Nove do Parque Europa I, CNPJ nº 03.162.974/0001-60, na pessoa de seu
representante legal, que nos autos da Ação de Prestação de Contas, requerida pela Companhia
0HWURSROLWDQDGH+DELWDomRGH6mR3DXOR&2+$%63¿FDSHORSUHVHQWHHGLWDOFLWDGDSDUDQRSUD]R
de 15 dias, contados a partir do prazo do presente edital, apresentar, na forma do art. 551 do Código
GH3URFHVVR&LYLOSUHVWDomRGHFRQWDVHPUD]mRGHFRQYrQLR¿UPDGRSDUDXWLOL]DomRGH¿QDQFLDPHQWR
pelo antigo FUNAPS, atualmente Fundo Municipal da Habitação do Município de São Paulo; contestar
as contas apresentadas pela autora ou aceitalas (art.916 do C.P.C.), sob pena de serem julgadas
em 10 dias; seja condenada a Ré, em eventual apuração de saldo credor, nos termos do artigo
GR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOGRVYDORUHVQmRXWLOL]DGRVRXXWLOL]DGRVFRPGHVYLRGH¿QDOLGDGH
ou sem a comprovação da documentação o legalmente exigível, condenando a ré ao pagamento
de honorários advocatícios e demais cominações legais, corrigidos monetariamente a partir da
propositura da presente ação e acrescido de juros de mora. Estando a requerida em lugar ignorado,
IRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDÀXLUDSyVRVGLDVVXSUDFRQWHVWHVRESHQD
de ser considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora
(Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257 §- IV). Será o
SUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL6mR3DXORGH2XWXEURGH

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1003988-93.2016.8.26.0020. A Dra. Renata Pinto Lima Zanetta, Juíza de
Direito 4ª Vara Cível de Nossa Senhora do Ó/SP, na forma da lei, etc... Faz a CRISTINA GOULART DOS SANTOS
(RG nº. 215196466 e do CPF nº. 168.976.058-32) que Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, lhe
ajuizou uma ação de Busca e Apreensão relativo a um AUTOMÓVEL: AUTOMÓVEL: “marca: YAMAHA – modelo:
XTZ 250 TENERE – Ano: 2010/2011 – Cor: BRANCA – Combustível: GASOLINA – Placa: ESV1449 - chassi:
9C6KG0450B0000151”. Apreendido o bem, e estando a ré, em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, requerer a purgação da mora depositando, sob pena de
consolidar-se propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado
pela lei 10.931/04), podendo, ainda, no prazo de 15 dias, após os 20 dias supra, contestar o feito, sob pena de
confissão e revelia. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o edital afixado e publicado nos termos da lei. São Paulo, 03/07/2020.
12 e 15/12
Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1000634-21.2018.8.26.0075. A Dra. Fernanda Regina Balbi Lombardi,
Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Bertioga/SP, na forma da lei, etc... Faz a MOACIR PINTO
NOGUEIRA (RG nº. 23317986 e CPF nº. 121.326.848-63) que Aymoré Crédito Financiamento e Investimento
S/A, lhe ajuizou uma ação de Busca e Apreensão relativo a veículo “marca: GM - CHEVROLET – modelo:
CELTA LIFE 1.0 MPFI – Ano: 2010/2011 – Cor: PRATA –Placa: ASU9842 - chassi: 9BGRZ08F0BG149231”.
Apreendido o bem, e estando o réu, em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 05
dias, a fluir após os 20 dias supra, requerer a purgação da mora depositando, sob pena de consolidar-se
propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado
pela lei 10.931/04), podendo, ainda, no prazo de 15 dias, após os 20 dias supra, contestar o feito, sob
pena de confissão e revelia. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado nos termos da lei. Bertioga, 13/11/2020.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004400-03.2018.8.26.0554 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 6ª V ara Cível, do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Érica Matos Teixeira Lima, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) DALVAN DE OLIVEIRA ZACARIAS, Brasileiro, RG 55.279.366-8, CPF 066.851.069-21, que lhe
foi proposta uma ação de Monitória por parte de Fefisa Centro Educacional João Ramalho Ltda, para cobrança da
quantia de R$ 11.507,18, referente ao não pagamento das mensalidades escolares. 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, proceder ao pagamento da quantia
especificada na petição inicial e efetuar o pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor da
causa ou apresentar embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Na hipótese de cumprimento
do mandado no prazo, o réu será isento do pagamento de custas processuais. Caso não cumpra o mandado no prazo
e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de
qualquer formalidade. 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 Santo André, aos 16 de novembro de 2020.
12 e 15/12
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0047591-51.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Christopher Alexander Roisin, na forma
da Lei, etc..FAZ SABER a(o) KATIA GHATTAS MOUSSA FADLALLAH, Brasileira, RG 18.601.094-1, CPF 186.732.88878, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Associação Educacional Colégio
Ítalo Americano. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague a quantia de R$152.928,99 (20/10/2020), devidamente atualizada, sob pena
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
19 de novembro de 2020.
12 e 15/12
Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1010086-09.2020.8.26.0100. O Dr. GUSTAVO COUBE DE
CARVALHO , Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a INDEAL CONSULT ORIA EM MERCADOS
DIGITAIS LTDA., CNPJ/MF nº 13.871.035/0001-48 que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SIR WINSTON CHURCHILL
lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 4.575,14, referente aos
débitos condominiais. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir
dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade,
ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor
da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora
de bens e sua avaliação. Será o presente, afixado e publicado. São Paulo, 10/12/2020.
12 e 15/12
Processo Digital nº: 1014685-25.2018.8.26.0564 Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Prestação de
Serviços Exequente: SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIVERSITÁRIO ABC LTDA. Executado: Moara Minioli de Moraes
Sarmento EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1014685-25.2018.8.26.0564 O MM. Juiz de
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr. IVO ROVERI NETO, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a MOARA MINIOLI DE MORAES SARMENTO, Brasileira, Casada, Gerente, RG 40.625.767X, CPF 223.634.238-10, que lhe foi proposta uma ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por parte de
SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIVERSITÁRIO ABC LTDA., objetivando a quantia de R$3.564,76, referente aos
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que em 03 dias úteis, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (caso em que a verba honorária será
reduzida pela metade), sob pena de penhora, ou ofereça Embargos em 15 dias úteis, facultado ao executado neste
prazo, reconhecendo o crédito do exequente e depositando 30% do valor em execução mais custas e honorários
advocatícios, requerer o pagamento do restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros
de 1% ao mês. 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 Bernardo do Campo, aos 19 de
novembro de 2020.
12 e 15/12
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 103629406.2015.8.26.0100 ( u 430 ) 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 João Caetano Álvares Júnior, Luciola Pimenta Álvares, Epaminondas da Silva Furquim de Campos,
Aurelina Bilton Furquim de Campos, Antonio Nunes de Miranda Filho, Gicelia Inácio dos Santos Miranda, Ailton Nunes
de Miranda, Maria Elisabete Peres de Miranda, Marisa Nunes Coelho, Alirio Leonardo Coelho, Maricene Nunes de
Miranda Rocha, Dimas Klein Rocha, Rozalina Nunes de Miranda Paz, Antônio Azevedo da Paz, Beatriz Nunes de
Miranda, Reynaldo Costa de Abreu Sodré, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Alvimar dos Santos e Elizabeth Vieira de Sousa
dos Santos ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Antonio
Pinto de Miranda, 61, Bairro do Rio Bonito - Capela do Socorro - São Paulo - SP., com área de 156,80MS2., contribuinte
n. 162.040.0013-5, 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, 17 de novembro
de 2020.
12 e 15/12

5ª Vara Cível do Foro Regional VII - Itaquera
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001013-69.2018.8.26.0007 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo,
Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao(s) Ocupantes do Imóvel , com endereço
na Rua Cristovao Salamanca, 360-A, 360, 358, 356 Com Rua Bartolomeu Ferrari - Qd 161 L 4,
Conjunto Residencial Jose Bonifacio, CEP 08253-700, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação
de Reintegração / Manutenção de Posse por parte de Companhia Metropolitana de Habitação de São
Paulo - COHAB, alegando em síntese: lhes foi ajuizada uma Ação de Reintegração de Posse Com
3HGLGR/LPLQDUSHORSURFHGLPHQWR2UGLQiULRRQGH¿JXUDPFRPRFRUUpXV6DQGUD$SDUHFLGD*XLGDH
outros. Nestas condições, ajuizada a presente ação, foi requerida a reintegração na posse do imóvel,
FRQGHQDQGRVHRVUpXVHPSHUGDVHGDQRVFXVWDVHGHPDLVFRPLQDo}HVGHGLUHLWR6HQGRFRQFHGLGD
a antecipação de tutela para deferir a reintegração de posse da autora sobre o imóvel referido na
inicial, concedendo o prazo de 60 dias para desocupação voluntária, dentro do qual os ocupantes
deverão entregar o imóvel livre de pessoas e de bens. Estando os requeridos em lugar ignorado,
IRLGHWHUPLQDGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHRVPHVPRVQRSUD]RGHGLDVDÀXLUDSyVRSUD]R
de 20 dias supra, contestem a presente ação, sendo nomeado curador especial em caso de revelia
(art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
DXWRUD $UWGR1&3& 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de outubro de 2020.
EDITALDE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1028162-58.2018.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). José Carlos de
França Carvalho Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABERa ROGENER ALÍPIO CASTILHO, CPF 362.117.83841, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária sob nº 102816258.2018.8.26.0001por parte de Banco Itaucard S.A, relativa ao veículo marca Fiat, modelo Mobi Way (LiveOn)
1.0, cor branca, ano 2017, placa GCN1759, chassi 9BD341A6XJY479731, apreendido em 26.02.2020, haja vista
o inadimplemento da cédula de crédito nº 30410-564935948. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade da
dívida pendente, podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 20
dias deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de dezembro de 2020.
12 e 15.12
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1113308-27.2019.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Inah de Lemos e Silva
Machado, na forma da Lei, etc. FAZ SABERa José Carlos da Silva, RG 31324521, CPF 287.954.583-87, que
lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo
– Supero Ltda, objetivando a cobrança de R$ 44.506,16 (outubro/2018), oriunda do inadimplemento dos serviços
educacionais prestados no ano letivo de 2015. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a suaCITAÇÃO, 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, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo
judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. 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 27 de agosto de 2020.
12 e 15.12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1051024-54.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO
SALVETTI D ANGELO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VINICIUS CARVALHO SILVA SANTOS,
Brasileiro, CPF 480.519.108-26, com endereço à Rua Sao Tome, 119, cj 107, Vila Olimpia, CEP 04551-080, São
Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Busca eApreensão emAlienação Fiduciária por parte de Itaú
Unibanco S.A., alegando em síntese que celebrou com o réu contrato de financiamento de veículo, o qual deixou
de ser cumprido pelo requerido e ensejou o pedido de busca e apreensão. O veículo foi apreendido no pátio do
DETRAN, conforme auto à fl. 131. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, porEDITAL , 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 12 de novembro de 2020. 12 e 15.12
EDITALDE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0046433-58.2020.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Henrique Dada Paiva,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Walter Wagner Casseta, RG 9.436.112-5, CPF 112.059.588-60, que por
este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sistema Integrado de Educação e Cultura
Sinec Ltda. Encontrando-se o réu 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, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 78.100,02 (setembro/2020), devidamente atualizada, sob
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para
que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 22 de outubro de 2020.
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Arthur Leist
siderados na pontuação final.
Quem entra em vantagem na
decisão é Raphael Reis, que
soma 208 pontos após conquistar três vitórias na temporada. O
piloto da W2 Racing aparece 33

pontos à frente de Pietro Rimbano, vice-líder com 175 pontos.
A distância entre os dois, porém,
cai para apenas 14 pontos se considerados os descartes. Reis joga
fora 24 pontos, enquanto Rimba-

no perde apenas cinco.
Sem os descartes, Matheus
Iorio e Rafael Martins estão empatados, ambos com 170 pontos.
Porém, quando descontados os
piores resultados de cada, Iorio
leva vantagem sobre o novato,
ficando com 162 pontos, contra
148 do adversário. Os outros sete
pilotos na disputa seguem com
chances matemáticas de título,
mas precisam de grandes combinações de resultado.
A programação para a rodada
dupla final da Stock Light teve
início na sexta-feira (11), quando serão realizados dois treinos
livres. O sábado terá mais um
ensaio, a classificação e a primeira corrida, valendo 30 pontos. A decisão da categoria de
acesso à Stock Car está marcada
para o domingo. O canal da Stock Car no YouTube mostra as
duas corridas.

Foto/ Fotocar13

Matheus Morgatto corre no Brasileiro
de Kart em três categorias diferentes

Após ser destaque no Mundial de Kart em 2020, que foi
disputado em Portugal, o jovem
Matheus Morgatto agora buscará o título do Campeonato Brasileiro de Kart, que acontece a

partir deste final de semana no
Speed Park em Birigui, cidade
localizada no interior de São Paulo. Pole position no Mundial entre 74 pilotos, o piloto de 16
anos acredita que a experiência

internacional pode ajudar na competição, na qual ele correrá em
três categorias diferentes.
“Será um desafio interessante para fechar a temporada. Estou muito feliz com tudo que
conquistamos neste ano, foram
bons resultados na Europa e espero trazer essa experiência aqui
para o Brasil. Vamos em busca do
título, então estamos muito focados para continuar evoluindo
no kart, o que é o mais importante”, diz Morgatto, que correrá nas categorias OK CIK-FIA,
OK Internacional e Graduados.
Além da pole conquistada em
Portimão no Mundial de Kart, Morgatto também terminou três baterias eliminatórias entre os cinco primeiros na categoria OK e foi um
dos destaques do Brasil na competição. Com diversas conquistas em
seu currículo no kartismo brasilei-

ro, Morgatto logo começou a trilhar uma carreira de destaque internacional na modalidade.
Além dos títulos do Pan-americano de kart e do Florida Winter Tour em 2018, o jovem piloto
também garantiu bons resultados
na também na primeira etapa do
WSK (World Series Karting) e no
Europeu de Kart em 2020. Além
disso, em outubro deste ano,
Morgatto participou de testes
com um F4 durante a seletiva do
Richard Mille Young Talent Academy, em Le Mans, na França.
O Brasileiro de Kart terá
duas fases, sendo a primeira entre
os dias 7 e 12 de dezembro e a segunda uma semana depois, entre os
dias 14 e 19 do mesmo mês. As disputas serão realizadas no Speed
Park, kartódromo localizado em
Birigui (SP), que também receberá
o Mundial de Kart em 2021.

Tensão, emoção e realização.
A equipe do Amparo/Floresta viveu esses três momentos na decisão do Campeonato Paulista
Sub-21 Feminino. Na noite de
quinta-feira, em Taubaté, a equipe perdeu o segundo jogo para o
Funvic Taubaté por 3 a 0 (17/25,
10/25 e 18/25), levando a decisão do Estadual para Golden Set
(venceu em casa por 3 a 1).
Recuperado do desempenho
irregular, o grupo do Amparo/
Floresta conseguiu recuperar a
concentração e garantiu o título
de 2020 vencendo um set extra
bastante disputado por 25/22.
O time campeão chegou à

segunda fase após duas vitórias
e duas derrotas na etapa de classificação. Nas semifinais, o Amparo/Floresta passou pelo Guarujá, conquistando o torneio batendo o Funvic Taubaté.
A competição reuniu cinco
equipes em sua primeira fase,
todas em um único grupo. São
José Vôlei (São José dos Campos), Amparo/Floresta, Funvic
Taubaté, Associação Realizar e
Guarujá. Nas semifinais, o
Funvic Taubaté passou pelo
São José Vôlei, enquanto o
Amparo/Floresta pelo Guarujá.
Mais informações no site
www.fpv.com.br

Foto/Divulgação

Amparo/Floresta fica com o título
do Paulista Sub 21 Feminino

Scheidt está próximo do pódio
no Portugal Grand Prix
Robert Scheidt entra no último dia do 3rd Portugal Grand
Prix – round 1, no sábado (12),
com grandes chances de garantir
um lugar no pódio na classe Laser. Com o 3° e o 8° lugares nas
regatas de sexta-feira (11), em
Vilamoura, o bicampeão olímpico manteve a terceira posição na
classificação geral, com 28 pontos perdidos, abrindo vantagem de
15 pontos para o quarto colocado, o polonês Kuba Rodziewicz,
que tem 43. A liderança segue com
o francês Jean Baptist Bernaz
(15pp), seguido pelo norueguês
Hermann Tomasgaard (17), ven-

cedor das duas provas do dia.
“Velejei bem na primeira regata. Cheguei a estar em segundo, mas o Jean Baptist me ultrapassou no final. Para a segunda
prova, o vento aumentou, indo
para 25 nós, com ondas grandes
e condições duras. Infelizmente,
não larguei bem. Montei a primeira bóia em 15° e ainda consegui fazer uma boa recuperação
para cruzar em oitavo. O norueguês e o francês realmente estão velejando com muita velocidade e abriram um pouco em
pontos. Em compensação, também aumentei a diferença em

relação ao quarto colocado. Somando tudo, foi um bom dia.
Amanhã (sábado,12) teremos as
regatas finais e seguimos na luta
pelo pódio”, avaliou o atleta
patrocinado pelo Banco do Brasil e Rolex e que conta com o
apoio do COB e CBVela.
Scheidt tem conseguido
manter a regularidade em Vilamoura, construindo uma boa
média de pontos ao velejar no top
10 em cinco de seis regatas. Fez
um 6° lugar na estreia, obtendo,
na segundo dia, mais um 5° e um
6° lugares. O único resultado
destoante foi o 16° na segunda

prova do programa, que entrou
como descarte para o brasileiro.
Se mantiver a boa média neste
sábado, o pódio está garantido
em Portugal.
O bicampeão olímpico disputa o Portugal Grand Prix como
uma etapa de preparação para os
Jogos de Tóquio, em 2021, onde
se tornará o recordista nacional
com sete participações no evento. A competição em Vilamoura
é a segunda de Scheidt desde o
início da pandemia. Em setembro, conquistou o vice-campeonato italiano da classe Laser, em
Follonica, na região da Toscana.

Tiffani Marinho e Lucas
Carvalho vencem os 400 m
no Troféu Brasil
Foto/ Wagner Carmo

Uma decisão das mais equilibradas. É o que a Stock Light
promete para este final de semana, quando será disputada a última etapa da temporada 2020,
marcada para o Autódromo de
Interlagos, em São Paulo (SP).
Assim como na categoria principal, a Stock Car, na Light onze
pilotos entram na rodada dupla
final na briga pelo troféu de campeão: Raphael Reis, Pietro Rimbano, Rafael Martins, Matheus
Iorio, Arthur Leist, Gabriel Robe,
Gabriel Lusquiños, Felipe Baptista, Zezinho Muggiati, Lucas
Kohl e Gustavo Frigotto.
A decisão será disputada em
duas corridas, sendo a segunda
com pontuação dobrada. Assim,
serão 90 pontos em jogo na rodada dupla paulista. Mais do que isso,
ainda há a questão dos descartes,
uma vez que os dois piores resultados de cada piloto não serão con-

Foto/ Duda Bairros

Nos passos da categoria principal, Stock
Light define campeão em Interlagos

Lucas Carvalho, campeão dos 400 m
Tiffani Marinho (Orcampi) índice olímpico para ir aos Joe Lucas Carvalho (FECAM/AS- gos de Tóquio-2021.
SERCAM) foram os vencedoMicaela Rosa de Mello
res dos 400 m na terceira etapa (UCA), com 13.34, ficou com
do segundo dia de competições a prata e Adelly Oliveira Santos
do Troféu Brasil Caixa de Atle- (CT-Maranhão), com 13.47,
tismo, na manhã de sexta-feira com o bronze.
(11), no Centro Olímpico de
Jonathas Brito, que também
Treinamento e Pesquisa ficou com a vitória no GP Bra(COTP), em São Paulo. A com- sil, ganhou os 110 m com barpetição, sem público por causa reiras com 13.57. “Ainda errei
da pandemia da COVID-19, tem na prova, mas veio a vitória.
transmissão do Canal Atletismo “Faltou treinamento porque
da TVNSports, plataforma stre- além da pandemia fiquei bastanaming com acesso gratuito.
te tempo parado por causa de
Tiffani, de 21 anos, foi bi- uma lesão no tendão. Estou surcampeã do Troféu Brasil nos preso com a vitória em função
400 m, com 52.95. “Fiz uma disso, mas queria muito esse
prova estratégica para vencer, ouro no Troféu Brasil, depois
mas todo mundo sabe que estou de dois terceiros lugares e um
focada em 2021. Fiquei muito segundo”, disse Jonathas, que
feliz com a medalha de ouro. treina no NAR com a técnica
Agora é treinar, treinar para ter Maíla Machado.
um ano que vem bom”, disse TiO pódio foi formado ainda
ffani. O treinador Evandro La- por Rafael Pereira (Clã Delfos),
zari explicou que o objetivo para com 13.64, e Eduardo de Deus
a fase atual de treinamento era (CT-Maranhão), com 13.66. Já
correr na casa dos 52 segundos qualificado para a Olimpíada de
- Tiffani venceu em 2019 Tóquio Eduardo disse que encom 51.80. “Era importante frenta uma lesão na perna e fitambém somar pontos na corri- cou duas semanas sem treinar.
da olímpica”, disse Evandro, ex- “Corri na força com foco total,
plicando que o planejamento mas minha meta está na prepapara 2021 é buscar o índice ração para a Olimpíada.”
Juliana De Menis Campos,
olímpico individual nos 400 m,
mas também pela corrida de pon- ganhadora do salto com vara
tos. “Ela vai fazer provas da tem- com 4,20 m, disse que não fez
porada indoor na Europa por um bom aquecimento porque
não estava se sentindo muito
pontos”, acrescentou.
Tabata Vitorino de Carvalho bem e só conseguiu se aquecer
(AA Maringá) ficou com a meda- dentro da prova. “Mas estou felha de prata, com 53.41, e Maria liz com o ouro, mesmo sabenVictoria Belo de Sena (APA-SP), do que poderia ter sido melhor.”
com a de bronze (53.47).
A medalha de prata ficou com
Lucas Carvalho ganhou os Isabel Demarco Quadros (Or400 m com 45.53. “Gostei da campi), com 4,00 m, e a de
minha corrida, melhorei minha bronze com Sabrina Santos (Pimarca este ano, mas minha meta nheiros), com 3,80 m.
é correr na casa dos 44, pensanDouglas Junior dos Reis
do no índice olímpico individu- (Orcampi) disse que ficou muial dos 400 m. Se eu conseguir to emocionado com a vitória no
isso, a presença no revezamen- lançamento do disco, com
to 4x400 m misto será automá- 58,00, embora quisesse uma
tica”, disse Lucas, referindo-se marca melhor. “Mas prova é
a nova prova do programa olím- isso, gostei, mesmo querendo
pico de Tóquio-2021. Lucas lançar na casa dos 60 metros”,
treina no NAR, em São Paulo, disse o atleta que treina em São
Caetano com João Paulo Alves
com Felipe de Siqueira.
Anderson Henriques (AA- da Cunha. Wellinton da Cruz
BLU) foi o segundo colocado Filho (IEMA) ganhou a meda(45.81) no pódio dos 400 m e o lha de prata, com 56,70 m, e
atleta João Henrique Falcão Anderson Ferreira (ACA) ficou
Cabral (CT-Maranhão) o tercei- com a de bronze, com 51,91 m.
ro - comemorou muito a medaA competição segue todos
lha do Maranhão.
os protocolos necessários ao
Ketiley Batista ficou com o combate à transmissão da COouro nos 100 m com barreiras VID-19. Por isso, só têm acescom 13.21 - a atleta já havia sido so ao estádio pessoas credencampeã do Grande Prêmio Bra- ciadas pela Confederação Brasil Caixa de Atletismo no últi- sileira de Atletismo (CBAt), ormo dia 6. “Estou feliz e satis- ganizadora do torneio. É exigifeita num ano complicado como do o uso de máscaras, com exesse, principalmente para mim ceção no momento das provas,
que tive uma lesão no posteri- e será disponibilizado álcool
or. O objetivo era baixar a mar- em gel e o cuidado com o disca e consegui”, disse. A barrei- tanciamento entre os particirista treina com Luiz Gustavo pantes. Todos têm a medição
Consolin, em Pindamonhanga- corporal aferida na entrada da
ba (SP). O seu “grande objeti- instalação esportiva da Prefeivo”, como afirma, também é o tura de São Paulo.

Cuidados para previnir a Covid 19:
- Use máscaras
- Lave bem as mãos
- Evite aglomerações
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Honda apresenta a linha 2021 do HR-V
O HR-V, modelo mais vendido da Honda no Brasil, chega à linha 2021 ainda mais
completo, com novos equipamentos e tecnologia embarcada, além de novidades em design, conforto e segurança, com preços a
partir de R$ 105.100.
Todas as versões passam a trazer faróis
com regulagem elétrica de altura do facho
de luz e sensor crepuscular para o acendimento automático.
Para aumentar a sofisticação e reforçar
o visual do SUV, as versões Touring e EXL
recebem novas rodas de liga leve de 17 polegadas, com design diferenciado, e novos faróis de neblina em LED, com desenho horizontal, similar ao adotado no CR-V. A versão
EXL ganha ainda faróis full LED, antes disponíveis apenas na Touring, retrovisor interno fotocrômico e sensor de chuva.
A versão EX conta agora com retrovisores com rebatimento elétrico e função tilt
down, além de receber mais dois airbags (de
cortina), totalizando seis bolsas infláveis de
proteção.
Por sua vez, a versão LX ganha uma
central multimídia de 7 polegadas touchscreen, com conectividade aos sistemas Apple
CarPlay e Android Auto, a mesma adotada
na versão EX, que permite a operação intuitiva de mapas do sistema de navegação do
Waze e Google Maps, reprodução de músicas via Bluetooth, por dispositivos portáteis
ou de serviços de streaming, além da função
Voice Tag (Reconhecimento de Voz) no volante, que permite atender e realizar chamadas, reproduzir músicas, entre outras funcionalidades.
A LX recebe ainda os repetidores de seta
nos retrovisores externos e quatro airbags
novos (dois laterais e dois de cortina). Com
isso, todas as versões do HR-V 2021 passam a contar com seis airbags (dois frontais,
dois laterais e dois de cortina), reforçando
ainda mais a segurança do modelo.
Com uma combinação diferenciada que
une o design de cupê ao espaço interno de
minivan e porte de utilitário esportivo, o HRV é um produto pioneiro no conceito de SUV
urbano. O produto mais vendido da Honda
no Brasil traz design marcante e linhas inconfundíveis.
A dianteira traz, em todas as versões,
faróis com luzes diurnas de rodagem em LED
- com conjunto óptico duplo halógeno nas
versões LX e EX, e full LED nas versões

EXL e Touring -, enquanto a traseira possui
lanternas com guias em LED em todas as
variantes, que combinam com o atraente design do HR-V.
De série em todas as versões, o sistema
de rebatimento de bancos Magic Seat agrega uma versatilidade única ao modelo, com
três modos de utilização: Utility, que permite
rebater os bancos traseiros e ter uma superfície verdadeiramente plana para acomodação de bagagens; Tall, que proporciona um
espaço para acomodar objetos altos no assoalho do veículo, como um vaso de plantas,
elevando o assento dos bancos traseiros; e
Long, para o transporte de volumes longos,
como uma prancha de surf, rebatendo também o encosto do banco do passageiro dianteiro.
Com os bancos na posição normal, o HRV oferece 437 litros de capacidade do portamalas, nas versões LX, EX e EXL, e 393
litros na versão Touring.
Todas as versões trazem de série ar-condicionado, freio de estacionamento com acionamento eletrônico e função brake hold,
controle de cruzeiro e faróis de neblina (halógenos nas versões LX e EX e em LED nas
versões EXL e Touring), bem como vidros
elétricos com um toque para subida/descida
e destravamento do porta-malas por controle. A linha 2021 agrega também o acendimento automático dos faróis e a regulagem
de altura do facho de luz.
A versão EX traz ar-condicionado digital
touchscreen, paddle shifts para trocas de
marcha no volante, habilitando a simulação
de sete velocidades na transmissão CVT,
bem como espelhos retrovisores com rebatimento elétrico e função tilt down em marcha
a ré, além de sensores de estacionamento traseiros.
Nas versões EXL e Touring, o HR-V
oferece todos os itens acima e bancos revestidos em couro, central multimídia de 7" com
navegador integrado, retrovisor interno fotocrômico e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, além da grade frontal com
acabamento em black piano.
Como em todos os modelos da Honda, a
segurança também é prioridade no HR-V.
Todas as versões são equipadas com controle
de tração e estabilidade (VSA), assistente de
partida em rampa (HSA), luzes de frenagem
de emergência (ESS) e seis airbags (dois frontais, dois laterais e dois de cortina).

Versão Touring
A versão topo de linha do HR-V traz
equipamentos exclusivos que posicionam o
SUV em um patamar superior. Além da performance diferenciada, graças à adoção do
motor 1.5 Turbo, de 173 cv, combinado à
transmissão CVT, o HR-V Touring oferece
tecnologias únicas no modelo.
O exclusivo teto solar panorâmico da
versão Touring aumenta a sensação de espaço e luminosidade para os ocupantes e
agrega um estilo único ao HR-V. Na parte
traseira, o logotipo “Turbo” e o sistema de
escapamento em inox com duas saídas completam o design.
O interior refinado da família HR-V, reconhecido pela qualidade dos materiais, uso
inteligente do espaço e pela sofisticação, traz
um toque adicional de estilo na Touring, recebendo os ocupantes em um ambiente único. Essa versão oferta - de acordo com a cor
externa - a opção de acabamento na cor cinza claro ou preto para bancos, laterais de
porta, console central e painel. Costuras duplas nas laterais de porta também são exclusivas do modelo Touring.
Equipado com a tecnologia Smart Entry,
é possível a abertura do modelo sem o uso da
chave, por aproximação, enquanto o botão de

partida torna ainda mais cômoda a operação
do veículo.
O HR-V Touring oferece ainda o sistema Honda LaneWatch, tecnologia composta
por uma câmera instalada no retrovisor direito, que amplia o ângulo de visão do motorista
além do proporcionado pelo espelho retrovisor, eliminando pontos cegos e projetando essa
imagem ampliada no sistema multimídia, ao
se acionar a seta, ou mesmo ao pressionar
um botão na alavanca. Com isso, o condutor
tem mais segurança em mudanças de faixa e
mais comodidade em manobras.
Todas as versões do HR-V trazem motores eficientes e que entregam uma combinação ideal de performance e eficiência energética, para diferentes perfis de consumidores. A LX, EX e EXL são equipados com o
motor 1.8 16V FlexOne de até 140 cv na
gasolina e 139 cv no etanol, que é combinado
à transmissão CVT - com simulação de sete
velocidades e aletas para trocas de marchas
no volante, nas versões EX e EXL.
A versão Touring, por sua vez, traz motor 1.5 turbo de quatro cilindros, com calibragem específica para o HR-V, que utiliza turbo de baixa inércia, injeção direta, variação
de tempo de abertura das válvulas de admissão e escape (Dual VTC) e válvula waste-

gate eletrônica, gerando 173 cv a 5.500 rpm,
com o torque linear de 22.4 kgfm entre 1.700
rpm a 5.500 rpm.
Este propulsor é acoplado à transmissão
continuamente variável (CVT), a mesma adotada no Civic Touring e no CR-V, mas ajustada especificamente para o HR-V Touring,
que entrega ampla potência ao longo de toda
a faixa de trabalho do motor.
Essa transmissão traz algumas características específicas: função Kick Down, que
reduz rapidamente a relação de marcha para
permitir uma retomada mais eficiente quando o pedal do acelerador é pressionado até o
fim do curso e uma modularidade maior da
aceleração em médias rotações, bem como
a simulação das sete velocidades com o acelerador a plena carga, aumentando a percepção de performance e reduzindo o ruído de
aceleração nesta condição.
O freio motor fornecido pela transmissão CVT do modelo Touring traz simulação
de reduções de marcha de forma automática
em condições de frenagem brusca, aumentando a eficiência.
O HR-V Touring possui ainda calibragem específica para o conjunto de suspensão, barra estabilizadora dianteira de maior diâmetro e a tecnologia Agile Handling
Assist (AHA), que aprimora a estabilidade
dinâmica do SUV em curvas, aplicando o
conceito de vetorização de torque. Com isso,
mantém a dirigibilidade e conforto característicos do SUV, com um toque superior
de dinâmica.
Comercialização
Na linha 2021, o HR-V continua sendo
oferecido em quatro versões, LX (R$
105.100), EX (R$ 111.500) e EXL (R$
123.600), equipadas com o eficiente motor
1.8 16V FlexOne, e a versão Touring (R$
148.800), com motor 1.5 Turbo.
O modelo está disponível nas cores:
Branco Tafetá (sólido), Prata Platinum, Cinza Barium, Azul Cósmico (metálicos), Branco Estelar, Preto Cristal e Vermelho Mercúrio (perolizados). A versão Touring traz
interior cinza para as cores externas Branco Estelar, Cinza Barium e Azul Cósmico.
As demais cores trazem interior com acabamento preto.
O HR-V 2021 tem três anos de garantia,
sem limite de quilometragem, e estará disponível nas concessionárias em dezembro.

Motos

Nova off road Kawasaki KX 250 2021

Os atributos da novíssima Kawasaki KX
250 2021 mostram porque ela é considerada
uma das melhores motocicletas fora de estrada criada até hoje. E a novidade desta vez
traz refinamentos e sofisticação, e estará nos
concessionários Kawasaki a partir de 2021,
pelo valor de R$ 45.990 + frete.
A usina de força da motocicleta foi lapidada com base no motor de sua predecessora e agora está mais potente, traz nova embreagem com acionamento hidráulico e molas de disco cônicas, além da aguardada partida elétrica. Também tem novo chassi e ba-

lança, inspirados em sua irmã maior, para uma
ergonomia aprimorada, eletrônica que permite
ajustes dispensando ferramentas e a identidade visual característica Kawasaki.
O modelo vem equipado com o controle
de largada KLCM (Kawasaki Launch Control Mode), que ajusta ao toque de um botão
o mapa de potência, priorizando a tração em
pisos de baixa aderência. Além deste mapa,
exclusivo do sistema de largada, existem outras três opções de ajuste para os pilotos escolherem de acordo com sua leitura de pista.
O DFI é um conjunto de plugues que podem

ser substituídos facilmente sem auxílio de ferramentas e serve para ajustar a injeção eletrônica da motocicleta. O verde (standard)
acompanha a moto desde a concessionária,
o branco (soft) oferece um mapa mais agressivo, ideal para pista lamacenta ou com terra
fofa e o preto (hard) suaviza a entrega de
potência para melhor aderência em pistas de
terra muito compactada.
Mais potente e girando mais alto, o motor da KX 250 2021 recebeu ajustes finos que
extraíram ainda mais força do propulsor de
249 cc. Aproximadamente 1,4 cv de força
extra e rotações que chegam a 14.500 rpm
para oferecer desempenho máximo ao torcer a manopla. As mudanças trouxeram ainda, melhora significativa em baixas e médias
rotações, enquanto em altos giros a moto ganha mais força e explosão para as retas e
curvas longas.
Inspirada em tecnologia criada nas pistas do Mundial de Superbike, o sistema de
acionamento de válvulas Kawasaki despeja
performance nas câmaras e deixa a agressividade na pilotagem por conta do piloto. A
revisão da admissão (ângulo e diâmetro) e
da exaustão (diâmetro) contribuem para o aumento de performance, novas molas de válvulas (titânio), novo pistão (mais plano) revisão da câmara de combustão e nova biela.
Sempre na vanguarda das tecnologias, a KX
250 foi a primeira moto de produção a oferecer injeção eletrônica dupla (2012), com sistema que permite a um bico realizar entregas
suaves e respostas instantâneas enquanto o
outro serve para a força bruta.
Com a adoção da embreagem hidráulica, como na KX 450, os pilotos podem usufruir da leveza no acionamento do manete e

da precisão nas trocas de marcha. Além disso, reduzem a fadiga nos braços e o cansaço
das constantes trocas de marcha.
Para oferecer a facilidade da partida elétrica, foi preciso adicionar uma bateria Liion, mais leve e compacta que as convencionais, além de um dispositivo de descompressão automática na câmara de exaustão para
facilitar as partidas.
Composto por partes forjadas, extrudadas
e fundidas, processos que garantem rigidez nos
pontos chave para uma pilotagem mais leve e
o máximo de tração, o novo chassi e balança
da KX 250 2021 são derivados do modelo utilizado pela KX 450, contando com algumas
melhorias que tornam a maneabilidade ainda
melhor. Aleveza e resistência do alumínio esculpidos e modelados de forma a oferecer ainda
mais tração e ótima leitura do terreno em conjunto com as suspensões.
Suspensões estas que passaram por otimização com relação ao modelo anterior e
trazem uma KYB invertida na dianteira, com
funcionamento a mola e óleo, canelas de
48mm e 314mm de curso. A superfície dos
tubos recebeu tratamento especial da Kashima Coat, para melhor fluidez no acionamento e resistência a riscos. Revisão da mesa
inferior deixou a peça mais leve e rígida. Na
traseira, o amortecedor com 316mm de curso acoplado a balança Uni-Trak, que permite
montagem da suspensão em uma posição mais
baixa, ampliando o curso e também a precisão, trazendo ainda melhora na absorção de
impacto e controle mais apurado na pilotagem. Para um ajuste fino dos pilotos, a dianteira oferece 23 opções de compressão e 20
de retorno. Com controle duplo de compressão na traseira, é possível fazer ajustes sepa-

rados para alta e baixa velocidade (2.25 de
alta e 21 de baixa), 38 de retorno e ajuste de
pré carga.
A ergonomia ajustável da KX 250 2021
permite adequar a moto para diferentes pilotos com os mais variados tipos físicos. É possível escolher a posição do guidão Renthal
entre quatro opções, para melhor adequação
do Ergo-Fit: 25mm para frente, 15mm para
frente, standard ou 10mm para trás. Os pedais de apoio também podem ser ajustados,
oferecendo duas posições: standard e 5mm
mais baixa.
O novo tanque é mais plano e com linhas
que seguem o assento, proporcionando maior área de movimentação na moto, ideal para
atacar saltos e curvas. Superfícies lisas e alongadas que facilitam a movimentação do piloto e assento coberto com tecido aderente,
construído em espuma resistente que mantem o formato por muito mais tempo, além
da rigidez que os pilotos precisam. A nova
KX 250 oferece ergonomia superior, chassi
mais largo na parte de baixo, onde ficam apoiados os pés e o peso do piloto com a parte
superior mais estreita.
O visual Kawasaki chama atenção. Carenagens com gráficos moldados e mais resistentes, aros pretos como os utilizados pela
equipe oficial, tampa do óleo e outros detalhes em dourado.
Otimizados com relação ao modelo 2020,
na dianteira o modelo traz disco de freio no
formato pétala, com 270mm e pinça de pistões duplos, poder de frenagem aliado a modulação para controle mais apurado graças
ao novo cilindro mestre, igual ao da KX 450.
Na traseira, disco formato pétala com 240mm
e pinça de pistão único.

Truck

A Transit será produzida no Uruguai em 2021
A Ford anunciou que irá produzir a Transit no Uruguai, em 2021, para os mercados
da América do Sul, em parceria com a Nordex. O retorno ao Uruguai depois de mais de
35 anos é um marco importante da Ford para
transformar suas operações em um negócio
sustentável na América do Sul.
Com mais de 50 anos de experiência
no setor automotivo uruguaio, produzindo caminhões pesados e automóveis de
alta qualidade, a Nordex, empresa do
Grupo Antelo, é a parceira ideal para este

projeto. A Ford e a Nordex investirão conjuntamente US$ 50 milhões, gerando 200
empregos diretos e empregos indiretos
adicionais, o que representará uma importante contribuição para a economia
uruguaia.
A produção da Transit no Uruguai vai
fortalecer a competitividade da Ford em um
segmento em crescimento na região, com um
produto de alta qualidade e sucesso, especialmente no caso do Brasil.
A Ford Transit é um sucesso global com

mais de 10 milhões de unidades produzidas.
Ela conta com uma ampla variedade de configurações, motorização eficiente e tecnologias avançadas de assistência ao motorista e
conectividade. É reconhecida por seu desempenho, segurança, qualidade e baixo custo
operacional.
Nos últimos cinco anos, a Ford Transit
tem sido o veículo comercial mais vendido na
Europa e foi eleita a Van Internacional do Ano
2020. Ela estreou em 2014 nos EUA, onde
também é líder do segmento.
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