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Brasil fica em 84º lugar em
ranking mundial do IDH
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Governo propõe meta de déficit
primário de R$ 247 bi para 2021
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Bolsonaro visita Ceagesp
e descarta privatização

do entreposto
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,08
Venda:       5,08

Turismo
Compra:   5,01
Venda:       5,25

Compra:   6,17
Venda:       6,18

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

31º C

18º C

Quarta: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Previsão do Tempo

Brotas, centro nacional de
aventura, foi o palco da etapa do
Projeto na Trilha Certa neste
fim de semana. Crianças, ado-
lescentes e adultos moradores
da região participaram do even-
to, organizado pelo Adventure
Club e que tem como objetivo
promover a inclusão através dos
esportes de aventura. Cerca de
500 pessoas participaram das

Projeto Na Trilha
Certa repete sucesso

em Brotas
atividades nos dois dias, nas
disputas de corrida e caminha-
da de montanha, desafio de
canoagem e desafio vertical,
repetindo o sucesso da com-
petição criada em 2011.

A base do evento da etapa
foi montada no CIAM (Centro
de Interpretação Ambiental),
de onde os inscritos iniciaram
seus desafios.            Página 6

Pacaembu Ribeirão e
Vôlei UM Itapetininga jogam

nesta quarta-feira

Luisinho , de 22 anos, é o capitão e levantador titular do
Pacaembu Ribeirão

Na noite desta quarta-feira
(16), o Pacaembu Ribeirão (SP)
faz um duelo do interior paulista
contra o Vôlei UM Itapetininga
(SP). O jogo vale pela oitava roda-
da do turno da Superliga Banco do
Brasil 20/21 masculina de volei-
bol. A partida, que havia sido adia-

da em razão de casos de COVID-
19 no time anfitrião, será às 19h,
na Cava do Bosque, em Ribei-
rão Preto (SP), com transmissão
exclusiva do pay-per-view do
Canal Vôlei Brasil (https://
canalvoleibrasil.cbv.com.br/).

                             Página 6
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Ricardo Maurício sagra-se
tricampeão em Interlagos

Ricardo Maurício
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Apesar da alta competi-
tividade da Stock Car, já se
sabia nos bastidores que a
pole position de Ricardo
Maurício para a última eta-
pa, realizada no domingo
em Interlagos, daria ao pi-
loto da equipe Eurofarma
RC a grande oportunidade
de conquistar seu terceiro
título na principal categoria
da América do Sul. E Mau-
rício não decepcionou: lar-
gando do primeiro lugar, ele
liderou todas as voltas e ra-
ramente teve a liderança
ameaçada.               Página 6

Com novo navegador e
contrato renovado, Varela

tenta o bicampeonato do Dakar

O piloto Reinaldo Varela
disputa no início de 2021 a
43ª edição do Dakar, a mais
importante prova do off-road

mundial. Com acordo renovado
pela equipe Monster Energy
Can-Am, Varela é o único brasi-
leiro sob contrato de fábrica no

cenário mundial dos rallies. Ou-
tra novidade importante é a che-
gada do experiente navegador
Maykel Justo, que reforça a “can-
didatura” de Reinaldo a bicam-
peão do Dakar. A dupla é consi-
derada uma das mais fortes e
equilibradas da supercompetiti-
va categoria UTV. O Dakar terá
largada no dia 3 de janeiro para
12 dias de competição, cobrin-
do 7.646km na Arábia Saudita.

Com uma vitória em 2018,
um terceiro lugar no ano seguin-
te e a nona posição na última edi-
ção, Varela é o piloto mais bem-
sucedido do Dakar na categoria
UTV das três mais recentes tem-
poradas.                         Página 6
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Londres
adotará

restrições
mais duras
para conter

alta da
 covid-19

Londres será submetida ao
nível mais severo de restrições
contra a covid-19 em toda a
Inglaterra, informou o gover-
no, citando um aumento expo-
nencial nas taxas de infecção,
no momento em que uma das
cidades mais ricas do mundo
mostra dificuldades para con-
ter a doença.

O secretário de Saúde,
Matt Hancock, também disse
que mais de mil casos de uma
nova variante do coronavírus
foram identificados, a maioria
no sul do país, onde a cepa
pode estar associada a um au-
mento rápido nos níveis de in-
fecção.

“Ao longo da última sema-
na, vimos aumentos muito
acentuados e exponenciais do
vírus em Londres, Kent, partes
de Essex e Hertfordshire”, dis-
se Hancock à Câmara dos Co-
muns em um comunicado, re-
ferindo-se a condados próxi-
mos de Londres.

“Não sabemos até que pon-
to isto se deve a uma nova va-
riante, mas seja qual for a cau-
sa, temos que adotar uma ação
rápida e decisiva”, disse, anun-
ciando que toda a capital e al-
gumas áreas vizinhas entrarão
no nível de “alerta elevado”.

No início deste mês, o go-
verno britânico implantou um
sistema de três escalas de res-
trições na Inglaterra para man-
ter uma segunda onda do vírus
sob controle, após um lockdo-
wn nacional de um mês. Mais
de 40% dos cidadãos foram
colocados na categoria de ris-
co maior.

Mas Londres, cujos nove
milhões de habitantes e o centro
financeiro de liderança mundial
a tornam o motor da economia
britânica, está somente na segun-
da escala mais elevada de restri-
ções na atualidade.       Página 3

No próximo ano, o gover-
no federal poderá gastar R$
247,118 bilhões a mais do que
arrecadou sem considerar os
juros da dívida pública. A meta
de déficit primário para 2021
foi proposta  na terça-feira (15)
pelo Ministério da Economia
em mensagem modificativa ao
projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) do pró-
ximo ano.

O projeto original da LDO
de 2021, enviado ao Congres-
so em abril, propunha uma
meta de R$ 149,61 bilhões,
mas tinha uma brecha que tor-
nava o déficit primário flexível.

Segundo a versão inicial, a
meta poderia variar automati-
camente caso o governo arre-
cadasse menos que o previsto.

Na época, a equipe econô-
mica argumentou que a meta
flexível tinha sido definida com
base na impossibilidade de o go-
verno traçar projeções de médio
prazo em pleno início da
pandemia do novo coronavírus
(covid-19). O Tribunal de Con-
tas da União (TCU), no entanto,
não aprovou a ideia e recomen-
dou ao governo definir uma meta
fixa para evitar o descumprimento
da Lei de Responsabilidade Fis-
cal (LRF).                 Página 3
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OOOOO presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, durante visita
a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo
(Ceagesp), para a reinauguração da Torre do Relógio

O presidente Jair Bolsonaro
afirmou na terça-feira (15) que
não há espaço em seu governo
para privatização da Companhia
de Entrepostos e Armazéns Ge-
rais de São Paulo (Ceagesp). A
declaração foi dada durante uma

visita a empresa, na zona oeste
da capital paulista, para a reinau-
guração da Torre do Relógio, um
monumento reformado por co-
merciantes e que foi pintado de
verde e amarelo.

"Aqui, quando se fala de pri-

vatização, quero deixar bem cla-
ro. Enquanto eu for presidente da
República, essa é casa de vocês”,
afirmou o presidente.

A Ceagesp foi criada em 1969
pelo governo do estado de São
Paulo, mas passou a ser contro-
lada pelo governo federal a par-
tir de 1997, e atualmente está
vinculada ao Ministério da Eco-
nomia. Esta foi a primeira visita
de um presidente da República
ao galpão do Ceagesp.

Durante a visita, Bolsonaro des-
tacou o trabalho do diretor-presi-
dente do entreposto, Ricardo Au-
gusto Nascimento de Mello Araú-
jo, que assumiu o cargo no final de
outubro. Araújo é coronel da reser-
va da Polícia Militar de São Paulo,
e ex-comandante da Rota.

"Não vim inaugurar nada aqui,
vim fazer uma visita técnica, con-
versar com o novo presidente,
que deu uma nova dinâmica a esse
entreposto. Tudo que passa pela
nossa mesa passa por aqui", afir-
mou Bolsonaro.             Página 2

Bolsonaro reconhece
Joe Biden como presidente

eleito dos EUA

BC e Febraban lançam
programa para projetos de

educação financeira
O Banco Central e a Federa-

ção Brasileira de Bancos (Febra-
ban) lançaram na terça-feira (15)
uma iniciativa para impulsionar
empresas com projetos de edu-
cação financeira “com alto po-
tencial de ganho de escala, visan-
do o desenvolvimento de solu-
ções inovadoras, abrangentes, in-

clusivas e gratuitas”, ou sem cus-
to adicional para o usuário final.

O Programa de Aceleração Meu
Bolso em Dia Febraban receberá um
investimento de R$ 1 milhão, inclu-
indo mentorias, workshops e apor-
tes financeiros.                Página 3

São Paulo registra 44,2 mil
óbitos e 1,34 milhão casos

 de coronavírus
O Estado de São Paulo regis-

tra na terça-feira (15) 44.282
óbitos e 1.341.428 casos confir-
mados do novo coronavírus.  En-
tre o total de casos diagnostica-
dos de COVID-19, 1.189.305

pessoas estão recuperadas, sen-
do que 144.617 foram interna-
das e tiveram alta hospitalar.

As taxas de ocupação dos leitos
de UTI são de 65,8% na Grande São
Paulo e 60,2% no Estado. Página 2

Governo aumenta para R$ 1.088
previsão para mínimo em 2021
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Evento da USP busca voluntários para formar
nova geração de mulheres na tecnologia

Quer ajudar a formar a pró-
xima geração de mulheres líde-
res de tecnologia? Então, seja
voluntário na 3ª Technovation
Summer School for Girls e im-
pacte a vida de centenas de
meninas. O evento ocorrerá de
fevereiro a abril de 2021, to-
talmente on-line e gratuito,
dando oportunidade para garo-
tas de 10 a 18 anos aprenderem
a criar aplicativos para celular,
com treinamentos em compu-
tação e empreendedorismo.

Para fazer parte da equipe
de voluntários, não é necessá-
rio ter experiência prévia com
tecnologia e podem participar
pessoas de todo o País. Entre
as atividades a serem desempe-

nhadas estão: recrutar e super-
visionar as alunas, coordenar
palestrantes e espaço para reu-
niões, garantir o acesso à in-
ternet e ao computador e su-
pervisionar as equipes. Po-
dem se inscrever profissio-
nais de áreas variadas como
tecnologia, engenharia, negó-
cios, comunicação e empre-
endedorismo, além de professo-
res, pais, líderes da comunida-
de, estudantes de graduação e de
pós-graduação.

A Technovation Summer
School for Girls é organizada
pelo Grupo de Alunas de Ciên-
cias Exatas (GRACE) do Insti-
tuto de Ciências Matemáticas e
de Computação (ICMC) da USP,

em São Carlos. Segundo a coor-
denadora do grupo, professora
Kalinka Castelo Branco, o obje-
tivo central é mostrar para as
adolescentes e jovens que elas
têm tanta capacidade quanto os
meninos de atuar na área de ci-
ências exatas, ressaltando que a
computação não é algo restrito
ao mundo masculino.

Outro objetivo da Technova-
tion Summer School for Girls é
auxiliar as participantes a apri-
morarem suas ideias e estimu-
lar que se inscrevam em um de-
safio internacional, o Technova-
tion Challenge. Trata-se de uma
competição global, voltada a es-
tudantes do ensino fundamental
e médio, em que as equipes de-

vem desenvolver um aplicativo
de celular que solucione um pro-
blema social. Na escola do
ICMC, as meninas formarão gru-
pos e receberão orientações
para participar desse desafio.

Se você quer contribuir com
essa iniciativa, basta preencher,
até 10 de janeiro, o formulário
disponível neste link:
icmc.usp.br/e/c0d15. Um treina-
mento será realizado com todos
os mentores selecionados antes
do início das atividades.

Serviço
Formulário para inscri-

ção como voluntário:
icmc.usp.br/e/c0d15

E-mail: grace@icmc.usp.br

O Estado de São Paulo regis-
tra na terça-feira (15) 44.282
óbitos e 1.341.428 casos con-
firmados do novo coronavírus.
Entre o total de casos diagnos-
ticados de COVID-19,
1.189.305 pessoas estão recu-
peradas, sendo que 144.617 fo-
ram internadas e tiveram alta
hospitalar.

As taxas de ocupação dos lei-
tos de UTI são de 65,8% na
Grande São Paulo e 60,2% no
Estado. O número de pacientes
internados é de 11.204, sendo
6.345 em enfermaria e 4.859 em
unidades de terapia intensiva,
conforme dados das 12h desta
terça-feira.

Hoje, os 645 municípios têm
pelo menos uma pessoa infec-

tada, sendo 600 com um ou mais
óbitos. A relação de casos e óbi-
tos confirmados por cidade pode
ser consultada também em:
www.saopaulo.sp.gov.br/corona-
virus.

Perfil da mortalidade
Entre as vítimas fatais estão

25.461 (57,5%) homens e
18.821 (42,5%) mulheres. Os
óbitos permanecem concentra-
dos em pacientes com 60 anos
ou mais, totalizando 76,8% das
mortes.

Observando faixas etárias,
nota-se que a mortalidade é mai-
or entre 70 e 79 anos (11.485),
seguida pelas faixas de 60 a 69
anos (10.462) e 80 e 89 anos
(9.089). Entre as demais faixas

estão os: menores de 10 anos
(54), 10 a 19 anos (75), 20 a 29
anos (353), 30 a 39 anos
(1.242), 40 a 49 anos (2.867),
50 a 59 anos (5.686) e maiores
de 90 anos (2.969).

Os principais fatores de ris-
co associados à mortalidade
são cardiopatia (59,9% dos
óbitos) ,  diabetes mellitus
(43,2%), doenças neurológicas
(10,8%), renal (9,4%), pneu-
mopatia (8,3%). Outros fatores
identificados são obesidade
(8,3%), imunodepressão
(5,5%), asma (3,1%), doenças
hepáticas (2,1%) e hematológi-
ca (1,7%), Síndrome de Down
(0,4%), puerpério (0,1%) e
gestação (0,1%). Esses fatores
de risco foram identificados em

35.517 pessoas que faleceram
por COVID-19 (80,2%).

Perfil dos casos
Entre as pessoas que já tive-

ram confirmação para o novo
coronavírus estão 623.952 ho-
mens e 711.081 mulheres. Não
consta informação de sexo para
6.395 casos.

A faixa etária que mais con-
centra casos é a de 30 a 39 anos
(316.350). As demais são: me-
nores de 10 anos (33.821), 10 a
19 (66.711), 20 a 29 (231.626),
40 a 49 (274.053) 50 a 59
(199.197), 60 a 69 (121.696),
70 a 79 (61.123), 80 a 89
(28.131) e maiores de 90
(7.832). Não consta faixa etária
para outros 888 casos.

O termo telemedicina ga-
nhou notoriedade em 2020, so-
bretudo com a pandemia do
novo coronavírus. A tecnologia
que permite ao médico chegar
virtualmente até o paciente em
qualquer hora, data e local, já é
uma realidade na rede SUS de
São Paulo.

Na estreia do podcast Saú-
de+ Cast da Prefeitura, por
meio da Secretaria Municipal
da Saúde (SMS), o médico e
coordenador setorial de Urgên-
cia e Emergência do Avança
Saúde, Marcelo Takano, fala
sobre o avanço da telemedici-
na. Ele  também explica como
o aplicativo e-saúdeSP, a pla-
taforma de integração de dados
clínicos e telemedicina, que re-

Telemedicina é realidade na
rede SUS de São Paulo

úne todo o histórico do paci-
ente SUS na capital paulista,
além de outras funcionalida-
des, agilizou o atendimento e
o diagnóstico de pacientes com
suspeita de Covid-19.

Pelo aplicativo e-SaúdeSP,
disponível para dispositivos An-
droid, iOS e em versão web, a
pessoa tem acesso ao @covid,
que faz o acolhimento de pacien-
tes com suspeitas ou dúvidas so-
bre a doença. Nela, o usuário
aponta seus sintomas e as respos-
tas são analisadas por médicos e
enfermeiros. O cidadão recebe
de volta mensagem sobre a sua
situação de saúde e orientações,
permitindo ainda a realização de
uma teleconsulta com profissio-
nal de saúde, se indicado.

Solicitação de segunda via do RG
pode ser feita por canais digitais

Quem precisa emitir a se-
gunda via do RG já pode usar os
meios digitais para obter o do-
cumento sem precisar compare-
cer ao atendimento presencial.
Pelos totens de autoatendimen-
to do Poupatempo ou no aplica-
tivo RG Digital SP, da Polícia
Civil, o cidadão pode solicitar
uma nova Carteira de Identidade
com conforto e segurança, sem
necessidade de aguardar dispo-
nibilidade de agendamento nos
postos para emissão.

Os totens estão disponíveis
em estações do metrô e da
CPTM, shoppings centers, su-
permercados, e unidades do
Descomplica SP, por exemplo,
durante todo o horário de funci-
onamento dos estabelecimen-
tos. Para informações sobre os
endereços, basta acessar o por-
tal www.poupatempo.sp.gov.br e
clicar na opção Locais de Aten-
dimento.

Já o aplicativo RG Digital SP
está disponível para ser baixado
gratuitamente no celular, tanto na

Google Play quanto na App Sto-
re. Com tecnologia de reconhe-
cimento facial, o app permite
ainda que a identidade virtual
seja baixada e armazenada no
aparelho celular.

Desde seu lançamento, em
agosto deste ano, o aplicativo da
Polícia Civil contabiliza cerca
de 870 mil downloads e quase
310 mil RGs armazenados em
aparelhos celulares. O docu-
mento é válido em todo territó-
rio nacional.

De acordo com o diretor da
Prodesp, Murilo Macedo, a em-
presa de Tecnologia do Gover-
no de São Paulo trabalha para
oferecer cada vez mais serviços
online, com a mesma qualidade
e segurança dos atendimentos
presenciais. “Já são mais de 90
opções disponíveis pelos canais
digitais do Poupatempo, inclu-
indo o portal
(www.poupatempo.sp.gov.br) e o
aplicativo Poupatempo Digital.
Só nos totens, é possível solici-
tar mais de 40 serviços, como

segunda via e CNH definitiva,
emissão de Atestado de Antece-
dentes Criminais, pesquisa de
débitos e restrições de veículos,
serviços eleitorais, da Sabesp,
Habitação, Procon, entre tantos
outros”, explica.

Segunda via do RG
Para solicitar a segunda via

do RG de forma digital, o cida-
dão precisa ter 16 anos ou mais
e possuir um RG anterior emiti-
do após agosto de 2014 no Es-
tado de São Paulo, que tenha
um QR Code, o que garante que
as informações já estão no Sis-
tema Automatizado de Identi-
ficação Biométrica (Abis) da
Polícia Civil.

Nos totens do Poupatempo,
o pagamento da taxa de emis-
são pode ser feito em cartão de
débito bancário, durante a so-
licitação do documento, e o ci-
dadão tem a opção de receber
o novo RG em casa, pelos Cor-
reios.

Pelo aplicativo da Polícia

Civil, o cidadão recebe as ori-
entações para pagamento no e-
mail cadastrado e a retirada do
RG físico ocorre após 10 dias
úteis, no local escolhido pelo
usuário durante a solicitação
online.

“É importante lembrar que o
RG não tem prazo de validade
definido por lei. Porém, muitas
instituições acabam solicitando
um documento atualizado como
medida de segurança, para pre-
venir fraudes”, conclui o diretor
da Prodesp, Murilo Macedo.

Programa Poupatempo
O Poupatempo é um progra-

ma do Governo do Estado, exe-
cutado pela Prodesp. Mais digi-
tal, moderno e ágil, o Poupatem-
po, programa mais bem avaliado
do Governo de São Paulo, am-
pliou a quantidade de serviços
online, oferecendo um vasto le-
que para que os cidadãos possam
concluir seus atendimentos de
maneira autônoma, com mais
rapidez e praticidade.

Bolsonaro visita Ceagesp e
descarta privatização do entreposto

O presidente Jair Bolsonaro
afirmou na terça-feira (15) que
não há espaço em seu gover-
no para privatização da Com-
panhia de Entrepostos e Ar-
mazéns Gerais de São Paulo
(Ceagesp). A declaração foi
dada durante uma visita a em-
presa, na zona oeste da capi-
tal paulista, para a reinaugu-
ração da Torre do Relógio,
um monumento reformado
por comerciantes e que foi
pintado de verde e amarelo.

"Aqui, quando se fala de
privatização, quero deixar
bem claro. Enquanto eu for
presidente da República, essa
é casa de vocês”, afirmou o
presidente.

A Ceagesp foi criada em
1969 pelo governo do estado
de São Paulo, mas passou a
ser controlada pelo governo
federal a partir de 1997, e atual-
mente está vinculada ao Minis-
tério da Economia. Esta foi a pri-
meira visita de um presidente da
República ao galpão do Ceagesp.

Durante a visita, Bolsonaro
destacou o trabalho do diretor-
presidente do entreposto, Ricar-
do Augusto Nascimento de Me-
llo Araújo, que assumiu o cargo
no final de outubro. Araújo é
coronel da reserva da Polícia
Militar de São Paulo, e ex-co-
mandante da Rota.

"Não vim inaugurar nada aqui,
vim fazer uma visita técnica, con-
versar com o novo presidente,
que deu uma nova dinâmica a
esse entreposto. Tudo que pas-
sa pela nossa mesa passa por
aqui", afirmou Bolsonaro. Bol-
sonaro lembrou que, entre ou-
tras iniciativas, o novo diretor-
presidente acabou com a
obrigatoriedade de pagamento
de R$ 60 por mês para cada um
dos 4 mil carregadores guarda-
rem seus carrinhos.

"Para pessoas humildes, isso
faz falta, é muito dinheiro. Ele
acabou com isso num primeiro
momento”, disse o presidente
aos permissionários durante um
discurso no galpão do entrepos-

to, acompanhado por centenas de
comerciantes. Ainda de acordo
com Bolsonaro, Mello Araújo
assumiu com “carta branca” para
nomear os diretores e tomar de-
cisões para combater supostas
irregularidades na empresa.

"Temos vários problemas
aqui, como os contratos de lixo
e de segurança, que estão sendo
revistos. Outras coisas também,
os senhores podem ter certeza,
trazendo ao conhecimento do
coronel Mello Araújo, esses
problemas serão resolvidos.
Nós não compactuaremos com
a corrupção", acrescentou.

Agência Bancária
Durante o evento, o presi-

dente Jair Bolsonaro - acompa-
nhado por Pedro Guimarães,
presidente da Caixa - informou
que o banco também planeja par-
ticipar das melhorias na Cea-
gesp, com a construção de uma
nova agência.

“O presidente da Caixa, Pe-

dro Guimarães, acabou de me
dizer que vai ser aberta uma
agência da Caixa aqui [nas de-
pendências da Ceagesp]. Tudo
que precisarem e estiver ao al-
cance do governo federal, vo-
cês serão atendidos. A Cea-
gesp é de vocês”, afirmou o
presidente.

Ceagesp
A companhia é responsável

pela maior central de abasteci-
mento de frutas, legumes, ver-
duras, flores, pescados, entre
outros produtos, da América La-
tina. O volume comercializado,
por ano, chega a 3,21 milhões de
toneladas, com valor financeiro
de R$ 8,84 bilhões.

Na central, o fluxo médio de
pessoas é de 50 mil por dia. A
Ceagesp conta com 590 em-
pregados públicos e a operação
do entreposto envolve 25 mil
empregos diretos, além de
mais de 2 mil permissionários
atacadistas, 247 varejistas e
376 ambulantes.

MÍDIAS
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 paulis-
tana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia paulista). Twitter
@cesarnetoreal

+
CÂMARA (SP)
Deputado federal (DEM ex-PFL) Alexandre Leite foi um dos

mais notados - no Tribunal de Contas do Município de São Paulo
- quando da posse do agora ex-vereador Eduardo Tuma (PSDB).
O filho do vereador-presidente Milton Leite pode ser o próximo
indicado conselheiro até 2024

+
PREFEITURA (SP)
Secretário (Saúde) Edson Aparecido (ex-deputado estadual e

federal) pede pra dizer aos leitores - da política - que tá isolado,
com a esposa Kátia, ambos com leves sintomas do mutante Co-
rona vírus (Covid 19). Eles tão muito preocupados com o au-
mento das aglomerações e infecções

+
ASSEMBLEIA (SP)
História: o Secretário (Saúde) - do reeleito prefeito Bruno

Covas (PSDB) - Edson Aparecido só não foi eleito deputado-
presidente em 2005 por 2 votos que migraram pro vice-governa-
dor Rodrigo Garcia (DEM ex-PSL). Num empate, ele era o mais
antigo e isso teria lhe dado a vitória

+
GOVERNO (SP)
João Doria (PSDB ‘liberal de centro’) comemora hoje seus

63 anos. Entrou tarde na política partidária. Aos 59, elegeu-se
prefeito de São Paulo em 2016. Em seguida elegeu -se governa-
dor (SP) em 2018 e agora tá em campanha pela Presidência 2022.
Nem o Jânio Quadros foi tão rápido

+
CONGRESSO (BR)
2021 : reformas econômicas pós-Previdência; continuidade

ou não do auxílio emergencial pros empobrecidos; ‘centrão’ com
Bolsonaro, elegendo a Mesa Diretora na Câmara dos Deputados
e a partir de quando os grupos prioritários começaram a tomar as
vacinas contra a Covid 19

+
PRESIDÊNCIA
Bolsonaro ‘raiz’ em São Paulo: visitou um dos maiores en-

trepostos de alimentos do mundo (Ceagesp). Descascou ‘abaca-
xis’ e ‘pepinos’, dizendo que o coronel (ex-comandante da Rota)
Melo Araújo tá combatendo práticas criminosas de criminosos
que exploram quem produz e quem ...

+
DA
... trabalha pra que a população possa se alimentar do que pro-

duz a terra paulista e brasileira. Disse que enquanto for Presiden-
te, nenhum rato vai sucatear e privatizar o Ceagesp, projeto do
governo Doria (PSDB). Quanto a vacina, também em relação ao
governo Doria, voltou a dizer ...

+
REPÚBLICA
... que ele próprio não vai tomar [a vacina da farmacêutica chinesa

Sinovac - Coronavac - produzida em parceria com o Instituto Butantã]. que
deve acabar sendo aceita e registrada pela Anvisa. No cardápio político,
defendeu o voto impresso em papel, contra fraudes nas eleições 2022

+
JUSTIÇAS (BR)
Olhando pros 11 ministros, desde o indicado pelo hoje sena-

dor Collor, passando pelos ex-Presidentes Fernando Henrique
(PSDB); Lula da Silva e Dilma Roussef (ambos PT) e finalmente
Michel Temer (MDB), eles dariam aula de como fazer política
pros 9 colegas da Suprema Corte dos USA
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Londres adotará
restrições mais duras
para conter alta da

covid-19
Londres será submetida ao nível mais severo de restrições

contra a covid-19 em toda a Inglaterra, informou o governo, ci-
tando um aumento exponencial nas taxas de infecção, no mo-
mento em que uma das cidades mais ricas do mundo mostra difi-
culdades para conter a doença.

O secretário de Saúde, Matt Hancock, também disse que mais
de mil casos de uma nova variante do coronavírus foram identifi-
cados, a maioria no sul do país, onde a cepa pode estar associada
a um aumento rápido nos níveis de infecção.

“Ao longo da última semana, vimos aumentos muito acentua-
dos e exponenciais do vírus em Londres, Kent, partes de Essex e
Hertfordshire”, disse Hancock à Câmara dos Comuns em um
comunicado, referindo-se a condados próximos de Londres.

“Não sabemos até que ponto isto se deve a uma nova variante,
mas seja qual for a causa, temos que adotar uma ação rápida e
decisiva”, disse, anunciando que toda a capital e algumas áreas
vizinhas entrarão no nível de “alerta elevado”.

Restrições
No início deste mês, o governo britânico implantou um sis-

tema de três escalas de restrições na Inglaterra para manter uma
segunda onda do vírus sob controle, após um lockdown nacional
de um mês. Mais de 40% dos cidadãos foram colocados na cate-
goria de risco maior.

Mas Londres, cujos nove milhões de habitantes e o centro
financeiro de liderança mundial a tornam o motor da economia
britânica, está somente na segunda escala mais elevada de restri-
ções na atualidade.

As restrições mais rígidas de terceira escala entrarão em vi-
gor na metrópole a partir da 1h desta quarta-feira (16).

A principal diferença das duas escalas mais elevadas é que
bares e restaurantes, que podem permanecer abertos sob certas
condições na segunda escala, precisam fechar as portas na ter-
ceira escala e só podem funcionar para entregas.

Também existem restrições adicionais à socialização, mas
ambientes de trabalho e escolas são orientados a continuar
abertos.

“Ir para a terceira escala antes do Natal será profundamente
decepcionante para os londrinos, e um golpe terrível nos setores
de hospitalidade, lazer e cultural da capital”, disse John Dickie,
diretor de estratégia e diretriz do grupo empresarial ativista Lon-
dres Primeiro.

Londres foi uma das primeiras partes do país a ser atingida
pelo coronavírus durante o pico inicial, entre março e maio, mas
até recentemente uma segunda onda estava mais concentrada no
norte e no centro da Inglaterra. (Agencia Brasil)

No próximo ano, o governo
federal poderá gastar R$
247,118 bilhões a mais do que
arrecadou sem considerar os ju-
ros da dívida pública. A meta de
déficit primário para 2021 foi
proposta  na terça-feira (15) pelo
Ministério da Economia em men-
sagem modificativa ao projeto de
Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) do próximo ano.

O projeto original da LDO
de 2021, enviado ao Congres-
so em abril, propunha uma
meta de R$ 149,61 bilhões,
mas tinha uma brecha que tor-
nava o déficit primário flexí-
vel. Segundo a versão inicial, a
meta poderia variar automati-
camente caso o governo arreca-
dasse menos que o previsto.

Na época, a equipe econômi-
ca argumentou que a meta flexí-
vel tinha sido definida com base
na impossibilidade de o governo
traçar projeções de médio prazo

em pleno início da pandemia do
novo coronavírus (covid-19). O
Tribunal de Contas da União
(TCU), no entanto, não aprovou
a ideia e recomendou ao gover-
no definir uma meta fixa para evi-
tar o descumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF).

Na semana passada, o minis-
tro da Economia, Paulo Guedes,
informou que o governo preten-
dia seguir a sugestão do TCU e
definir uma meta fixa de déficit.
No ofício enviado à Comissão
Mista de Orçamento do Con-
gresso, o governo informou que
a pior fase das incertezas passou,
o que permitiu a definição de um
valor de déficit primário.

“A meta de primário defini-
da em valor nominal sempre foi
a opção adequada, porém, em
abril, não foi possível adotá-la
pelas razões já expostas [incer-
tezas no início da pandemia].
Neste momento, no entanto, o

cenário para 2021 está mais
previsível e permite retorno à
prática tradicional da meta no-
minal fixa”, explicou o ministé-
rio no documento.

Para justificar a nova meta de
déficit primário, o governo citou
fatores como a alta do salário
mínimo, cuja estimativa saltou de
R$ 1.067 para R$ 1.088 no pró-
ximo ano, e os gastos extras com
a compra de vacinas contra a co-
vid-19, que deverão consumir R$
20 bilhões, a serem autorizados
por uma medida provisória que
abre crédito extraordinário.

Além da meta de R$ 247,118
bilhões para o Governo Central
(Tesouro Nacional, Previdência
Social e Banco Central) para
2021, a mensagem modificativa
definiu o valor do déficit primá-
rio para as estatais e os gover-
nos locais. A equipe econômica
fixou em R$ 3,97 bilhões o dé-
ficit das estatais federais para o

próximo ano. Os estados e mu-
nicípios deverão alcançar supe-
rávit de R$ 200 milhões.

Ao somar os resultados, fi-
cou definido em R$ 250,89 bi-
lhões a meta de déficit primário
para o setor público consolida-
do – Governo Central, estatais e
entes locais – para o próximo
ano. O documento estima queda
no déficit nos anos seguintes.
No caso do Governo Central, o
resultado negativo atingiria R$
178,93 bilhões em 2022 e R$
150,13 bilhões em 2023.

As novas metas foram elabo-
radas com base no crescimento
de 3,2% do Produto Interno Bru-
to (PIB, soma das riquezas produ-
zidas no país) em 2021 e expan-
são de 2,5% em 2022 e 2023. O
documento projeta inflação de
3,2% pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo (IPCA)
e dólar médio de R$ 5,30 no pró-
ximo ano. (Agencia Brasil)

Excedente de óleo do pré-sal chega
 a 74% na produção de outubro

De acordo com o Boletim
Mensal de Contratos de Partilha
de Produção, divulgado na ter-
ça-feira (15) pela empresa Pré-
Sal Petróleo (PPSA), o exce-
dente em óleo da União no regi-
me de partilha de produção au-
mentou 74% em outubro, em
relação a setembro, com mé-
dia diária de 7 mil barris de pe-
tróleo. Deste total, 4 mil bar-
ris de petróleo por dia (BPD)
foram produzidos na Área de
Desenvolvimento de Mero, 3
mil BPD em Entorno de Sapi-
nhoá e 40,7 BPD em Sudoeste
de Tartaruga Verde.

A Pré-Sal Petróleo é uma
empresa vinculada ao Ministé-

rio de Minas e Energia. Sua mis-
são é gerir os contratos de par-
tilha de produção, representar a
União nos Acordos de Individu-
alização da Produção e comer-
cializar o petróleo e gás do go-
verno federal. A PPSA é gestora
de 17 contratos de partilha de
produção. Esse regime vigora no
Polígono do Pré-Sal e em áreas
estratégicas, como as Bacias de
Campos e Santos, desde 2010.

Na avaliação da PPSA, o au-
mento registrado do excedente
em óleo da União foi resultado
da retomada das atividades da área
de desenvolvimento de Mero,
após paradas programadas para
troca de uma linha de oito pole-

gadas para uma de seis polegadas.
Desde o início da série históri-
ca, em 2017, a União acumula 7,2
milhões de barris de petróleo.

Em outubro, a produção to-
tal de petróleo teve média diária
de 44 mil barris nos três contra-
tos, sendo 27 mil BPD na Área
de Desenvolvimento de Mero, 6
mil BPD em Entorno de Sapi-
nhoá e 11 mil BPD em Sudoes-
te de Tartaruga Verde. Desde
2017, a produção acumulada dos
três contratos alcança 44,9 mi-
lhões de barris de petróleo.

Sobre gás natural, o boletim
revela que dois contratos com
aproveitamento comercial do
produto registraram média de

produção diária de 111 mil me-
tros cúbicos no mês de outubro.
Entorno de Sapinhoá produziu
31 mil m³/dia e Sudoeste de Tar-
taruga Verde, 80 mil m³/dia.

A PPSA informou que a mé-
dia diária do excedente em gás
natural para a União foi de 15 mil
m³/dia, em outubro, referente aos
contratos do Entorno de Sapinhoá
(14.954 m³/d) e Sudoeste de Tar-
taruga Verde (305 m³/d). O gás
natural produzido em Mero, com
alto teor de gás carbônico, é inje-
tado no reservatório para aumen-
to da produção de petróleo. Até o
momento, não há previsão para sua
comercialização, informa a PPSA.
(Agencia Brasil)

O governo aumentou para R$
1.088 a estimativa para o salá-
rio mínimo em 2021. O valor
consta de mensagem modifica-
tiva ao projeto da Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) do
próximo ano, que deverá ser vo-
tado nesta quarta-feira (16) pelo
Congresso. O ofício foi envia-
do na terça-feira (15) pelo Mi-
nistério da Economia.

O valor representa R$ 21 de
aumento em relação à projeção
de R$ 1.067 que constava da
proposta do Orçamento Geral da
União, enviada ao Congresso no
fim de agosto. A medida deverá
ter impacto de R$ 7,4 bilhões
nas contas públicas em 2021.

A alta deve-se a um repique
da inflação e à revisão da proje-
ção para o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC),
usado para cumprir o objetivo da
Constituição de manter o poder
de compra do salário mínimo.
Em agosto, quando os preços
ainda estavam impactados pela
crise da pandemia do novo co-
ronavírus, a equipe econômica

Governo aumenta para
R$ 1.088 previsão para

mínimo em 2021
projetava que o INPC encerra-
ria 2020 em 2,09%. No fim de
novembro, a previsão saltou para
4,1%, após a alta no preço dos
alimentos no segundo semestre.

Segundo o projeto da LDO,
cada R$ 1 de aumento do salá-
rio mínimo eleva a previsão de
gastos do governo em R$ 355
milhões. Isso porque diversos
gastos, como o piso dos benefí-
cios da Previdência Social, o
abono salarial e o seguro-de-
semprego, estão atrelados ao
salário mínimo. Dessa forma, a
alta de R$ 21 impacta as despe-
sas federais em R$ 7,4 bilhões.

De 2012 a 2019, o salário
mínimo era reajustado por uma
fórmula que seguia a variação do
INPC do ano anterior mais o
crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB, soma das riquezas
produzidas no país) registrada
dois anos antes. O mínimo de
2020 em diante passou a ser cor-
rigido apenas pelo INPC do ano
precedente, de forma a não des-
cumprir a Constituição. (Agen-
cia Brasil)

BC e Febraban lançam programa
para projetos de educação financeira
O Banco Central e a Federa-

ção Brasileira de Bancos (Febra-
ban) lançaram na terça-feira (15)
uma iniciativa para impulsionar
empresas com projetos de edu-
cação financeira “com alto poten-
cial de ganho de escala, visando
o desenvolvimento de soluções
inovadoras, abrangentes, inclusi-
vas e gratuitas”, ou sem custo
adicional para o usuário final.

O Programa de Aceleração
Meu Bolso em Dia Febraban re-
ceberá um investimento de R$ 1
milhão, incluindo mentorias,
workshops e aportes financeiros.
Podem participar pequenas e mé-
dias empresas, organizações não
governamentais (ONGs) ou orga-
nizações da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP), cons-
tituídas e com sede no Brasil.

As inscrições começaram na

terça-feira (15) e podem ser fei-
tas até o dia 9 de fevereiro de
2021 pelo site Meu Bolso em
Dia. Os interessados devem
apresentar projetos inovadores
na área de educação financeira
que tenham alcance nacional,
potencial de alcance e escalabi-
lidade e que estejam em estágio
avançado ou sejam MPVs (pro-
duto mínimo viável) ou em es-
tágio de ganho de escala.

A primeira fase do processo
seletivo do programa terá oito
semanas, ao longo das quais se-
rão realizados workshops e ses-
sões de mentoria para aprofundar
o conhecimento das empresas
sobre os desafios para a promo-
ção da educação financeira e ajus-
tes na forma como os projetos
podem ajudar a enfrentá-los. Ao
final dessa etapa, a banca esco-

lherá até dez organizações para
continuar no programa.

A segunda fase terá cinco
semanas e nesse período as em-
presas elaborarão o plano de
impacto dos projetos e detalha-
rão o tipo de auxílio necessário
para que a iniciativa tenha alcan-
ce nacional. Ao final dessa eta-
pa, cinco projetos serão escolhi-
dos pela banca avaliadora.

Os projetos finalistas estarão
aptos a receber os aportes finan-
ceiros e demais auxílios mencio-
nados no plano de negócios e te-
rão acesso a sessões de mentoria
e acompanhamento da acelerado-
ra Voe sem Asas por um ano.

“O Programa de Aceleração
busca incentivar empreendedo-
res que tenham projetos com
alto potencial de ganhos de es-
cala e soluções inovadoras,

abrangentes, inclusivas e gratui-
tas. Queremos viabilizar proje-
tos de educação financeira que
possam impactar positivamente
a sociedade de uma forma am-
pla”, disse o diretor de Relacio-
namento, Cidadania e Supervisão
de Conduta do Banco Central,
Maurício Moura.

De acordo com o presidente
da Febraban, Isaac Sidney, é a
primeira vez que a Febraban re-
aliza um projeto desse tipo. “O
uso adequado das finanças e do
setor bancário é uma ferramen-
ta poderosa na promoção do bem
estar e na realização de sonhos
e projetos. As instituições finan-
ceiras têm papel central na dis-
seminação de conhecimento que
ajudem as pessoas a entenderem
e aproveitarem esse potencial de
forma plena”. (Agencia Brasil)

Brasil tem 19,7 milhões de empresas
ativas, diz Mapa de Empresas

Há, no Brasil, 19,7 milhões
de empresas ativas. Destas, 298
mil foram abertas em novembro
de 2020; sendo que 40% delas
conseguiram ser registradas no
prazo inferior a um dia. No mes-
mo mês, 88.638 fecharam – o
que resulta em um saldo de 202
mil empresas a mais do que foi
registrado em outubro.

É o que aponta o Mapa de
Empresas de novembro, ferra-

menta virtual disponibilizada pelo
Ministério da Economia. De
acordo com a plataforma, o tem-
po médio para abrir um negócio
no país é de 2 dias e 19 horas.

As atividades econômicas
que mais tiveram empresas aber-
tas em novembro foram as de
comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios (20.196
empresas abertas), seguido de
promoção de vendas (13.002);

cabeleireiros, manicure e pedi-
cure (11.180); obras de alvena-
ria: 8.975); e fornecimento de
alimentos preparados preponde-
rantemente para consumo domi-
ciliar (8.662 empresas abertas).

Segundo o Ministério da
Economia, o objetivo do gover-
no é possibilitar que, em 2022,
100% das aberturas de empre-
sas sejam feitas em até um dia,
de forma a cumprir a meta esta-

belecida na Estratégia de Gover-
no Digital 2020-2022.

O Mapa de Empresas é uma
ferramenta voltada aos interessa-
dos em obter informações men-
sais sobre o procedimento de re-
gistro de empresas, como o tem-
po médio para abertura, e o núme-
ro de empreendimentos abertos e
fechados, inclusive com detalhes
sobre a localização e as atividades
desenvolvidas. (Agencia Brasil)

Comércio eletrônico impulsiona
expectativa de alta nas vendas de Natal

As vendas do Natal 2020 de-
vem ter uma alta de 3,4% em com-
paração com o de 2019, informou
na terça-feira (15) a Confedera-
ção Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC).
Ela aponta as vendas online como
o principal impulso para chegar a
esse resultado.

A previsão é uma revisão da
expectativa anterior, que era de
um aumento de 2,2% nas vendas
em relação ao ano passado. Se
confirmado, o crescimento das
vendas em 2020 será o maior
desde 2017.

A CNC espera que as vendas
pela internet no período de Natal
tenham um aumento de 64% em
relação ao ano passado, acompa-
nhando a tendência de crescimen-

to vista ao longo de 2020. Entre
o início da pandemia em março e
o mês de setembro, o varejo ele-
trônico teve um aumento de 45%
no volume de vendas, e o núme-
ro de pedidos cresceu 110% na
comparação com 2019.

O presidente da CNC, José
Roberto Tadros, disse que, a des-
peito da conjuntura adversa, o Na-
tal deve trazer alguma recupera-
ção ao setor, mas prevê que 2021
terá “um cenário difícil, de lenta
recuperação”.

Enquanto as vendas devem su-
bir impulsionadas pelo e-commer-
ce (comércio eletrônico), a gera-
ção de vagas de trabalho temporá-
rias deve cair 20% em relação a
2019, com 18 mil postos a menos.

A CNC aponta que a cesta

composta por 214 bens e servi-
ços mais consumidos nesta épo-
ca do ano mostra que os valores
medidos através do Índice de Pre-
ços ao Consumidor Amplo
(IPCA) apresentam avanço mé-
dio de 9,4% nos 12 meses encer-
rados em novembro. Se esse rit-
mo de reajuste for mantido, o
Natal de 2020 apresentará a mai-
or alta de preços desde 2015,
com aumento 11%.

A desvalorização do Real é
encarada como a principal razão
para a queda de 16,5% nas impor-
tações de produtos tipicamente
natalinos no trimestre encerrado
em novembro, na comparação
com os mesmos meses de 2019.
A única categoria de produto que
não teve queda de importação foi

a de bebidas.
Já os alimentos estão entre

os produtos natalinos mais im-
pactados pela desvalorização cam-
bial, que chega a 32,3% nos 12
meses finalizados em novembro,
segundo a CNC.

A confederação cita dados do
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) para apon-
tar que o valor desses produtos
no Índice de Preços ao Produtor
(IPP), que mede a inflação nos
preços praticados pelos produto-
res, teve alta de 36% nos 12 me-
ses encerrados em outubro. No
mesmo período, a inflação ao
consumidor final teve alta de
12% para os mesmos produtos,
o que comprime as margens do
varejo. (Agencia Brasil)



EXTRAVIO
Amaryllis Avakian Shinzato RG
23927335-7 graduada em Medicina
em 1994 na FMUSP comunica
extravio dos diploma de
graduação, de residência médica
em Oftalmologia (de 1995 a 1998
no HC da USP) e de pós graduação
em 2003 na USP

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) 94435-
0642 diretoria@gmleiloes.com

 FEDERAÇÃO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O ADMINISTRADOR PROVISORIO, Sr. Paulo Eneas Scaglione, OAB-SP 85.001, nomeado pelo Nobre Juiz 
da 35ª. Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, no Processo de nº1095878-62.2019.8.26.0100, 
em cumprimento restrito aos termos da sua nomeação e  de acordo com os Estatutos da Entidade, uma 
vez cumprido o que determina o artigo 9, tendo notificado as entidades constantes dos Estatutos juntado 
ao mencionado autos , datado de 06 de abril de 2005, na ausência de outro mais recente, registrado em 
cartório, convoca os Srs. Representantes dos clubes filiados à Entidade, que fizeram parte da relação de 
clubes com direito a voto, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se na sede da 
Federação de Automobilismo de São Paulo, à Rua Luis Gois, nº- 718 Vila Mariana, cedida para a realização da 
assembleia, tendo em vista a indisponibilidade do local tido como sede da Federação Paulista de Motociclismo, 
no dia 04 de janeiro de 2021 e contando com a presença dos clubes que estiverem em condições de voto, 
APRESENTANDO OS ESTATUTOS REGISTRADO EM CARTORIO, A ATA DE ELEIÇÃO DO PRESIDENTE 
COM MANDATO EM VIGOR, REGISTRADA EM CARTORIO E CÓPIA DO CNPJ INDICANDO QUE O CLUBE 
ESTA ATIVO. Os clubes que constaram dos estatutos como filiados são os seguintes: Alpha Moto Clube; Assoc. 
Paulista de Enduro e Rally; Atibaia Moto Clube; Centauro Motor Clube; Daytona Moto Clube; Jockey Clube de 
Barretos;  Marilandia Moto Clube; Moto C. Campos do Jordao; Moto Clube Andorinhas; Moto Clube de Bauru; 
Moto Clube de Marilia; Moto Clube Japy;  Moto Clube Paulista; Motor Itatiba Clube; Motor Club de Aracatuba; 
Ourinhos Moto Clube; Paulistano Motor Clube; Pegaso Moto Clube;  Associacao Esp.Mot.S.J.R.Preto; Ass. 
Motoc. e Atlet. de Tiete;  Total Moto Clube; Trail Clube Paulista; Trail Clube Verde Rosso; União Moto Clube; Trail 
Clube de Tatui; Moto Clube de Votuporanga; Kaipira Krail Clube; Interlagos Motor Clube; Automóvel Clube da 
Lapa. Nos termos do Estatuto, a Assembleia instalar-se-á em 1ª chamada às 14:00 horas com comparecimento 
de 50% mais 1  de seus membros com direito a voto e em 2ª chamada as 15 horas, para deliberar, com quórum 
de 1/3 dos membro com direito a voto, nos termos do artigo 10, letra”e” paragrafo 1º, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: Eleição e posse do Presidente e Vice presidente, dos membros efetivos e suplentes do  
Conselho Fiscal, para um mandato de 4 anos nos termos dos Estatutos. São Paulo 15 de dezembro de 2020, 
Paulo Enéas Scaglione – Administrador nomeado Judicialmente  

Geneseas Holding S.A.
CNPJ 12.022.940/0001-60 - NIRE: 35.300.379.292

Aviso aos Acionistas
Ficam os Srs. Acionistas informados que, conforme deliberado em Assembleia Geral Extraordinária da Geneseas Holding S.A. 
(“Companhia”) realizada em 4 de dezembro de 2020 (“AGE”), os acionistas têm o prazo de 30 (trinta) dias contados da presente data para 
exercer o seu respectivo direito de preferência à subscrição de novas ações a serem emitidas pela Companhia, na proporção de sua 
participação no capital social, até o limite máximo indicado no edital de convocação da AGE e na memória de cálculo apresentada 
anteriormente pela Companhia aos acionistas de acordo com os termos e condições deliberados em referida AGE. Maiores informações 
podem ser obtidas diretamente com a Companhia. São Paulo, 15 de dezembro de 2020. Conselho de Administração.
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CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO.
CNPJ/ME nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 183ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA 

BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO, A SER REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2021.
Ficam os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“Titulares dos CRI”) da 183ª Série da 2ª Emis-
são da CIBRASEC -  COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“CRI”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), 
a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Pentágono”), e os representantes da 
Emissora, convidados a se reunir, em primeira convocação, em Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 12  
de janeiro de 2021, às 14h00, de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma 
Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), confor-
me detalhado adiante, a fi m de, nos termos da Cláusula 12.3 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Cer-
tifi cados de Recebíveis Imobiliários da 183ª Série da 2ª Emissão da Emissora (“Termo de Securitização”), deliberar so-
bre a seguinte ordem do dia: (i) Avaliação e aprovação de proposta para substituição da Pentágono das funções de 
agente fi duciário e instituição custodiante, pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., 
com sede à Rua Gilberto Sabino, nº 215, Conjunto 41, Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no 
CNPJ/ME nº 22.610.500/0001-88 (“Vortx”), conforme valores propostos a seguir: (i.a) para serviços de agente fi duciá-
rio, uma parcela única para implantação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e parcelas anuais de manutenção de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais); e, (i.b) para serviços de custodiante, parcelas anuais de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja 
proposta está disponível para consulta no site da Emissora www.isecbrasil.com.br; e  (ii) (ii) Autorização para a Emis-
sora, o Agente Fiduciário e o Agente Fiduciário Substituto tomarem todas as providências necessárias para viabilizar as 
deliberações da presente Assembleia.  O material necessário para embasar a deliberação dos investidores está dispo-
nível (i) no site da Emissora: www.isecbrasil.com.br; e (ii) no site da CVM: www.cvm.gov.br A Assembleia será instala-
da em primeira convocação, nos termos da cláusula 12.3 do Termo de Securitização, mediante a presença de investi-
dores que representem pelo menos 75% (setenta e cinco por cento)  dos CRI em circulação e, em segunda convocação, 
conforme edital que vier a ser oportunamente publicado, com qualquer número de titulares em circulação presentes. 
Considerando as medidas restritivas relacionadas principalmente ao fl uxo e aglomeração de pessoas impostas pelo 
governo nacional e internacional em face da ampla e corrente disseminação do novo corona vírus causador da Co-
vid-19, bem como em observância à IN CVM 625, informamos aos titulares dos CRI que a Assembleia convocada por 
meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, tanto para fi ns de participação quanto para 
voto, através do sistema Teams de conexão via internet sem possibilidade de participação de forma presencial, ou de 
envio de Instrução de Voto previamente, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos 
CRI que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestao@isecbrasil.com.br e ao Agente Fiduciário para as-
sembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, os se-
guintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos so-
cietários e documentos que comprovem a representação do titular do CRI; e (c) quando for representado por procura-
dor, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Con-
forme art. 7º da IN CVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados du-
rante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - Uma empresa do Grupo ISEC

���������	��
���
������������	
��	������������������������������	���������
�
�	�������
��	��������	����	������	���������	����������	�
���������������������� �������!������55��6#�8
'����������'���:�;����'��>�A�������/#����Q��=�'��>����.��������;���������#�HI=�����'��'��/&���#��=�������'�I�2#R��
�����=���� @��A��'�����=��������"���#�	�����,#����H���������'�����<���A��#�'�������3���A����� ��<���A�,#�=�H��
������%��H��@���'���A�!90��0!�!�=� @���'������'���� ����	������'������.��������>�.-�-��/=�.?���D�D��"��
�=��>�!G"� ���!G���D=� '�������'���=� H��� �����,#N����=� ������<�A����� ����H�8�'���$������ H������A������������
'��<�'����<���'�����#��8��H����A����������������=����@��A��'�����������"�=�����������=�����D�D=���������=��AE���'���L'���
��<��=� �� ��A��'�� ��A�� �S.���.�=� �A� ���+���� ��>�-���;�=� �� /���� /#���� >�����'��=� .?� ���D9!�D  �!=� �>
��!�9����G��!�����H���������'��������+�H#E����'��H�����N��<�8��=���A������<����'��'�8�'���=����@�$�'�����@��A��'�
���������������� ��'�� �� H����'�� ������ ��'�'�� '�� /&�� �#��=� ���� !�� '�� ��<�AE��� '�� !�!��

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 08/09/2020
JUCESP - 517.852/20-2 em 02/12/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 04/11/2020
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 4/11/2020, às 18h, na sede social da Vyttra Diagnósticos Importação 
e Exportação S.A., em SP/SP, na Av. Queiroz Filho, 1560, Vila Hamburguesa, Condomínio Vista Verde Offices, 
unidades 401 a 420, Torre Gaivota, CEP 05319-000 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada 
a convocação, na forma do disposto no artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), por 
estar presente à Assembleia a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas no Livro de 
Presença dos Acionistas. 3. Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rodrigo Luis Rey 
e secretariados pelo Sr. Alexandre Fava Fialdini. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o aumento do capital 
social da Companhia, mediante a emissão de ações ordinárias; e (ii) a consequente alteração do artigo 4º do 
Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia, após discussão da matéria objeto da 
ordem do dia, os acionistas da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas 
ou reservas: 5.1. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação sem o nome 
dos acionistas presentes, de acordo com o previsto no Artigo 130, §§ 1º e 2º da Lei 6.404/76. 5.2. Aprovar o 
aumento do capital social no valor de R$ 1.685.561,00 mediante a emissão de 5.930.254 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, conforme boletim de subscrição anexo à presente ata, com preço de emissão 
de R$ 0,284230 cada uma. Os demais acionistas da Companhia renunciam expressamente ao direito de 
preferência para a subscrição das ações ora emitidas. Do valor total da emissão ora realizada, R$ 1.685.560,00 
deverá ser destinado à conta de reserva de capital da Companhia e R$ 1,00 deverá ser destinado à conta do 
capital social. As ações ora emitidas não farão jus ao recebimento dos dividendos e da restituição de capital 
deliberada pela Assembleia Geral Extraordinária datada de 08/09/2020. 5.3. Aprovar a alteração da redação 
do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia de forma a refletir o aumento de capital acima deliberado. “Artigo 
4º. O capital social é de R$ 1.377.334,00 (um milhão, trezentos e setenta e sete mil, trezentos e trinta e quatro 
reais) dividido em 118.605.074 (cento e dezoito milhões, seiscentas e cinco mil, setenta e quatro) ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. §1º. A Companhia está autorizada a aumentar seu capital mediante 
a emissão até o limite de 10.874.151 (dez milhões, oitocentas e setenta e quatro mil, cento e cinquenta e uma) 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, independentemente de reforma estatutária, mediante 
deliberação da Assembleia Geral, que fixará as condições da emissão, inclusive o preço e prazo da integralização. 
§ 2º. A Companhia pode, dentro do limite do capital autorizado e por deliberação de procurador devidamente 
aprovado pelos acionistas, outorgar opção de compra de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal 
em favor de diretores, empregados elegíveis e prestadores de serviços da Companhia.” 6. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário, que, 
lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes e lavrada em livro próprio arquivado na sede 
da Companhia. SP, 04/11/2020. Mesa: Rodrigo Luis Rey - Presidente; Alexandre Fava Fialdini - Secretário. 
JUCESP - 521.950/20-0 em 08/12/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 04/09/2020
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 04/09/2020, às 18h, na sede social da Vyttra Diagnósticos Importação 
e Exportação S.A., SP, SP, na Av. Queiroz Filho, 1560, Vila Hamburguesa, Condomínio Vista Verde Offices, 
unidades 401 a 420, Torre Gaivota, CEP 05319-000 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada 
a convocação, na forma do disposto no artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), 
por estar presente à Assembleia a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas no Livro 
de Presença dos Acionistas. 3. Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rodrigo Luis 
Rey e secretariados pelo Sr. Alexandre Fava Fialdini. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o relatório anual 
e as contas da Administração, bem como as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais 
encerrados em 31/12/2018 e 31/12/2019, acompanhadas do parecer emitido pelos auditores independentes, 
bem como a destinação do resultado dos exercícios sociais encerrados em 31/12/2018 e 31/12/2019; (ii) fixar 
a remuneração dos membros da Administração da Companhia para o exercício social de 2020; e, (iii) reeleger 
os membros da administração da Companhia. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia, após discussão da 
matéria objeto da ordem do dia, os acionistas da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer ressalvas ou reservas: 5.1. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua 
publicação sem o nome dos acionistas presentes, de acordo com o previsto no Artigo 130, §§ 1º e 2º da Lei 
6.404/76. 5.2. Aprovar o relatório anual e as contas da Administração, bem como as demonstrações financeiras 
referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2018 e 31/12/2019, acompanhadas do parecer emitido 
pelos auditores independentes, os quais ficam arquivadas na sede da Companhia. Em razão da existência 
de prejuízo líquido em referidos exercícios, não há deliberação da destinação de resultados. 5.3. Aprovar a 
remuneração da administração da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31/12/2020 no 
valor total máximo de R$ 4.000.000,00. 5.4. Aprovar a reeleição da Diretoria da Companhia, com mandato 
unificado de 2 anos a contar da presente data, sendo permitida a reeleição: Sr. Rodrigo Luis Rey, brasileiro, 
casado, economista, RG 23728938 SSP-SP, CPF 265.476.938-05, na qualidade de Diretor-Presidente, o Sr. 
Danilo Otavio Pires Ferracini, brasileiro, casado, contador, RG 26.239.769-9, CPF 357.341.628-41, na 
qualidade de Diretor Financeiro da Companhia, o Sr. Eduardo Luiz Resende de Castro, brasileiro, casado, 
industrial, RG M 1.163.985 SSP-MG e CPF 439.764.846-87, na qualidade de Diretor sem designação 
específica, o Sr. Fábio Ferreira Marins, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG 43.571.235-4 SSP/SP e CPF 
317.914.938-82, na qualidade de Diretor sem designação específica e o Sr. Felipe de Sousa Alcantara, 
brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, RG 55517805 SSP/SP, CPF 928.726.385-04, na qualidade de Diretor 
sem designação específica, sendo que todos os Diretores ora nomeados possuem escritório na cidade de 
SP, SP, na Av. Queiroz Filho, 1560, Vila Hamburguesa, Condomínio Vista Verde Offices, unidades 401 a 420, 
Torre Gaivota, CEP 05319-000. 5.4.1. Os membros da Diretoria ora reeleitos aceitaram os cargos para os 
quais foram reeleitos, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei 
especial, de exercerem a administração de sociedades, nem condenados ou sob efeitos de condenação, à 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a 
propriedade. Dessa forma, os membros da Diretoria ora reeleitos tomam posse em seus cargos, mediante 
a assinatura dos respectivos Termos de Posse lavrados no Livro de Registro de Atas da Diretoria da Sociedade. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata, 
na forma de sumário, que, lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. SP, 04/09/2020. 
Mesa: Rodrigo Luis Rey - Presidente. Alexandre Fava Fialdini - Secretário. JUCESP - 517.853/20-6 em 
02/12/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

LIBERA ARMAZEM GERAL LTDA-EPP | CNPJ nº. 38.417.785/0001-75 | NIRE nº, 35236336176 | ATO Nº 02 DE 15 DE DEZEMBRO 
DE 2020: O Administrador - PAULO RICARDO KRESS MOREIRA torna público o Edital de Termo de Responsabilidade Nº 96/2020 
em ANEXO. PAULO RICARDO KRESS MOREIRA | EDITAL DE TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 96/2020: A Junta Comercial 

“Libera Armazém Geral Ltda”, NIRE 35236336176, CNPJ 38.417.785/0001-75,
Sr. Paulo Ricardo 

Kress Moreira

assinou em 03/12/2020 o Termo de Responsabilidade nº 96/2020

Walter Iihoshi. Presidente 
da Junta Comercial do Estado de São Paulo. 
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Brasil fica em 84º lugar em
ranking mundial do IDH
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De acordo com relatório di-
vulgado na terça-feira (15) pelo
Programa das Nações Unidas
para Desenvolvimento (Pnud),
da Organização das Nações
Unidas, o Brasil perdeu cinco
posições no ranking mundial
do Índice de Desenvolvimen-
to Humano (IDH) e passou do
79º para o 84º lugar entre 189
países. O IDH brasileiro foi de
0,762, em 2018, para 0,765, em
2019.

Segundo o PNUD, os dados
ainda não refletem o impacto da
pandemia do novo coronavírus.
O índice mede a saúde, a edu-

cação e o padrão de vida dos
países. O líder do ranking é a
Noruega (0,957), seguido por
Suíça (0,955) e Irlanda (0,955).
Os piores índices são de Níger
(0,394), República Centro-Afri-
cana (0,397) e Chade (0,398) -
todos localizados no continen-
te africano.

O país perdeu duas posi-
ções e ficou com o 6º melhor
IDH entre os 12 países da Amé-
rica Latina. Na região, o Brasil
está atrás de Chile (0,851), Ar-
gentina (0,845),  Uruguai
(0,817), Peru (0,777) e Colôm-
bia (0,767).

Em 2020, o Pnud apresenta
uma variante experimental do
IDH para incorporar dois ou-
tros elementos - emissões de
dióxido de carbono e quanti-
dade de recursos naturais uti-
lizados nas cadeias produtivas
dos países, proporcionalmen-
te às suas populações.

O novo índice mostra a
transformação que pode ocor-
rer no campo do desenvolvi-
mento se o bem-estar das pes-
soas e a integridade do plane-
ta forem considerados conjun-
tamente para definição do pro-
gresso humano. O novo indi-

cador é chamado de Índice de
Desenvolvimento Humano
Ajustado às Pressões Planetá-
rias (IDHP).

Considerando os ajustes
ao considerar as pressões ao
planeta (IDHP), o Brasil fica na
74ª posição. No caso da Noru-
ega, que lidera a lista com IDH
em 0,957, ao fazer o ajuste para
o IDHP, o país perde 15 posi-
ções. Estados Unidos caem 45
posições e a Alemanha, apenas
uma. Por outro lado, países
como Costa Rica, Moldávia e
Panamá subiram pelo menos 30
posições. (Agencia Brasil)

Fiocruz: prefeituras não devem
relaxar medidas de prevenção

 à covid-19
A expectativa de uma vacina

contra o vírus Sars-Cov-2, que
causa a covid-19, não deve ser
motivo para as prefeituras rela-
xarem nas medidas de prevenção
contra a disseminação da doen-
ça. As recomendações aos pre-
feitos eleitos ou reeleitos em no-
vembro estão no Boletim do Ob-
servatório Fiocruz Covid-19 di-
vulgado na segunda-feira (14)
pela instituição.

Segundo especialistas da
Fundação Oswaldo Cruz, nos
próximos meses a busca por in-
ternações hospitalares e assis-
tência médica especializada pode
aumentar, tanto nas regiões me-
tropolitanas quanto no interior.
O boletim alerta para um “expres-
sivo aumento no número de ca-
sos e de óbitos por covid-19 ao
longo das semanas epidemioló-
gicas 48 e 49 (22 de novembro a 5
de dezembro)”, além de uma pio-
ra na disponibilização de leitos
em UTIs para o tratamento da
doença.

“Alertamos que há um possí-
vel agravamento da pandemia
exatamente quando se aproximam
as festas de Natal e Ano Novo,
período tradicionalmente marca-
do por encontros e confraterni-
zações, maior circulação e aglo-
meração de pessoas. Com a pro-
ximidade de uma vacina contra a
covid-19, é necessário reforçar as
orientações de prevenção, lem-
brando que, até que tenhamos um
considerável contingente popu-
lacional coberto pela vacina, não
será possível alterar as medidas
atuais”.

O boletim aponta para au-
mento de casos e óbitos em di-
versos estados nas próximas se-
manas e a Região Nordeste
como crítica para a transmissão
e incidência de casos graves,
hospitalizações e possíveis óbi-
tos. Segundo a Fiocruz, houve
altas taxas de mortalidade na
Região Norte nas últimas sema-
nas, bem como níveis muito al-
tos de incidência de Síndromes

Respiratórias Agudas Graves
(SRAG) em todos os estados do
país.

Recomendações
O Boletim do Observatório

Fiocruz Covid-19 destaca que os
desafios para a humanidade, na
passagem de 2020 para 2021,
“permanecem imensos” e faz re-
comendações ao poder público
municipal.

Uma das medidas são as
ações de prevenção de riscos
para conter o aumento do núme-
ro de casos e óbitos. Para tanto,
devem ser feitas campanhas de
conscientização sobre as medi-
das de segurança sanitária e edi-
tadas normas legais para o isola-
mento que contemplem a prote-
ção social dos grupos vulnerá-
veis.

Nas recomendações para a
organização de ações de saúde e
intersetoriais, a partir de uma abor-
dagem populacional, territorial e
comunitária, o Observatório su-

gere o envolvimento da Atenção
Primária à Saúde, com o fortaleci-
mento da estratégia da Saúde da
Família e da ação dos Agentes
Comunitários de Saúde.

Outras medidas orientam
para a preparação de campanhas
de vacinação. Os cientistas des-
tacam que as prefeituras devem
atuar em cooperação com as es-
feras estaduais e federal para ga-
rantir a imunização da população,
organizando a logística e capaci-
tando pessoal para a aplicação
das doses.

“Definir grupos prioritários,
prever necessidades de doses,
identificar todas as ações neces-
sárias, inclusive de comunicação
e de farmacovigilância, e estabe-
lecer uma divisão de tarefas en-
tre si, é fundamental para otimi-
zar os esforços e assegurar que
todos tenham disponíveis insu-
mos necessários em tempo opor-
tuno para uma campanha de tal
vulto”, diz o boletim. (Agencia
Brasil)

O presidente Jair Bolsona-
ro emitiu na terça-feira (15)
mensagem oficial em que cum-
primenta o presidente eleito
dos Estados Unidos, Joe Bi-
den. O comunicado ocorreu um
dia depois da votação do Co-
légio Eleitoral que confirmou
a eleição do democrata como
próximo presidente norte-ame-
ricano, e cinco semanas após
o encerramento das eleições.

“Saudações ao presiden-
te Joe Biden, com meus me-
lhores votos e a esperança de
que os EUA sigam sendo ‘a
terra dos livres e o lar dos co-
rajosos’. Estarei pronto a tra-
balhar com vossa excelência
e dar continuidade à constru-
ção de uma aliança Brasil-
EUA, na defesa da soberania,
da democracia e da liberdade

Bolsonaro reconhece
Joe Biden como presidente

eleito dos EUA
em todo o mundo, assim
como na integração econômi-
co-comercial em benefício
dos nossos povos”, disse
Bolsonaro. A mensagem foi
publicada pelo Ministério
das Relações Exteriores e re-
produzida nas redes sociais
do presidente brasileiro.

Com base nos resultados
da votação de novembro, Bi-
den obteve 306 votos do Co-
légio Eleitoral contra 232 do
republicano e atual presiden-
te, Donald Trump. Nas urnas,
Biden obteve 81,2 milhões de
votos (51,3%) contra 74,2 mi-
lhões de Trump (46,8%). Biden
e sua companheira de chapa,
Kamala Harris, tomam posse
no dia 20 de janeiro para um
mandato de quatro anos.
(Agencia Brasil)

Presidente quer incluir
excludente de ilicitude
na pauta do Congresso

O presidente Jair Bolsonaro
disse na terça-feira (15) que vai
pautar o debate sobre a excluden-
te de ilicitude para forças de se-
gurança a partir da composição
da nova mesa diretora da Câmara
dos Deputados e do Senado Fe-
deral. As eleições para o coman-
do do Congresso Nacional ocor-
rerão no dia 1º de fevereiro do
ano que vem.

A declaração foi dada duran-
te visita de Bolsonaro à Compa-
nhia de Entrepostos e Armazéns
Gerais de São Paulo (Ceagesp),
na capital paulista. “Porque o
policial tem que, ao cumprir sua
missão, ir pra casa descansar, e
não aguardar a visita do oficial
de Justiça”, disse o presidente.

O Código Penal, no Artigo 23,
estabelece a exclusão de ilicitu-
de em três casos: estrito cumpri-
mento de dever legal, em legítima
defesa e em estado de necessi-
dade. Nessas circunstâncias es-
pecíficas, atos praticados por
agentes de segurança não são
considerados crimes. A lei atual
também prevê que quem pratica
esses atos pode ser punido se
cometer excessos.

A ampliação do excludente de
ilicitude já estava prevista no pa-
cote anticrime apresentado pelo
Ministério da Justiça e Seguran-
ça Pública em 2019, mas acabou
sendo rejeitada pela Câmara dos
Deputados, na votação final do
projeto. (Agencia Brasil)
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2ª Vara de Registros Públicos - 2ª Vara de Registros Públicos - EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos
da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº1075913-74.2014.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma
da Lei, etc.FAZ SABER a(o) ANTONIO JOSE SOARES, EVANGELINA AUGUSTA SOARES,MANUEL
AUGUSTO DA SILVA, VICENTE CERQUEIRO LAMAS, SELSA MIRAMONTESCERQUEIRO,
MARIASILVIA AIRA FERNANDEZ, DIVINAMAR AIRA DE MELLO,BLANCA NIEVES AIRA DA SILVA,
IVANDO OLIVEIRA ALVES SILVA, CLARA ALICIAAIRA FERNANDEZ, CONCEPCION AIRA FERNANDEZ,
ROBERTO AIRA, SARITA DACOSTA GALVEZ DE MORAIS, PAULO ROGE RIO RAMOS DE MORAIS,
LAURO MENSDE MELLO, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges e/ou sucessores, que ISAAC KASSARDJIAN ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando declaração
de domínio sobre imóvel situado na Rua Cinamomos n.14/16, antigos números 29/27 – CEP:02313-050 – Vila
Nova Mazzei, Capital–SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se
o presente edital para citação dos supra mencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação 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 formada lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de dezembro
de 2020. J - 16 e 17/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002712-22.2012.8.26.0008 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio
Rogério Bojo Pellegrino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) POZELLI ADVANCE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 00.671.067/0001-58, na pessoa de seu representante legal, que na ação de
conhecimento, ora em sede de Cumprimento de Sentença, ajuizada pelo Condomínio Edifício Beverly Hills,
procedeu-se a penhora do apto nº 52, 5º andar ou 8º pavimento, incluídas 3 vagas de garagem coletiva,
localizadas no 2º e 1º subsolos, para a guarda de 3 veículos de passeio, do condomínio autor, situados na Rua
Antonio Alves Barril, nº 355, Tatuapé/SP, objetos da matrícula 230.058, do 9º CRI/SP. Estando a devedora em
local ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO POR EDITAL, quanto ao encargo de depositário, não podendo
abrir mão dos bens sem a expressa autorização do Juízo, observadas as consequências do descumprimento
das obrigações inerentes, ficando ciente do prazo de 15 dias, para oferecimento de recurso. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 03 de novembro de 2020. 16 e 17/12

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1000304-61.2017.8.26.0268. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 01ª Vara 
Cível, do Foro da Comarca de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Rita de Figueiredo Nery, na forma da 
Lei, etc. Faz saber a Patricio Enrique Diaz Mendoza, CPF. 139.899.498-70, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, objetivando o recebimento de R$ 4.548,74 
(jan/2017), decorrente dos danos causados na colisão que ocorreu em 01/04/2014 no veículo segurado pela apólice 
0531.34.1324782/19. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 30 de novembro de 2020. 

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1018903-03.2017.8.26.0477. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 02ª Vara 
Cível, do Foro da Comarca da Praia Grande, Estado de São Paulo, Dr(a). Thais Cristina Monteiro Costa Namba, na forma 
da Lei, etc. Faz saber a Andre Felipe Candido Pires Vaz, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por 
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, objetivando a indenização do valor de R$ 5.264,93 (Dez/2017), referente a 
colisão em 12/08/2016 na Rod. Padre Manoel da Nobrega no veículo assegurado pela apólice 8314881/19. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Praia Grande, aos 
28 de outubro de 2020. 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1000410-14.2018.8.26.0001 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 7ª Vara 
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Carina Bandeira Margarido Paes Leme, na forma da Lei, etc.A 
Dra. Carina Bandeira Margarido Paes Leme, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível de Santana/SP.Faz saber a Maria Tercia Vieira 
dos Santos CPF 267.654.418-75, que José Dias ajuizou ação de execução, para cobrança de R$ 57.760,82 (jan/18), referente 
à locação do imóvel à Rua Pedra Formosa 22, Vila Roque, Capital/SP.Estando a executada em lugar ignorado,expede-se edital, 
para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou 
apresente embargos em 15 dias, podendo,nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 
vezes,com juros de 1% ao mês, sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens 
quantos bastem para garantia da execução, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de outubro de 2020.                 [15,16] 

Processo 1012169-04.2020.8.26.0001 (apensado ao processo 1022696-83.2018.8.26.0001) - Procedimento Comum Cível - 
Regime de Bens Entre os Cônjuges - S.G.D.H. - - C.A.H. 
EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL-PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1012169-04.2020.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVara da Família e Sucessões,do Foro Regional I-Santana,Estado de São Paulo, Dr(a). Eneida Meira Rocha de Freitas, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Procedimento Comum Cível 
movida por Sueli Guimaraes Dourado Honorato, CPF. 105.423.118-44 e Carlos Alberto Honorato, CPF. 039.345.678-79 por meio 
da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento. O presente edital é expedido nos termos do 
artigo 734, § 1º do CPC, no prazo de 30 dias, que fluirá a partir da publicação do presente edital. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de outubro de 2020.     [15,16] 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1041102-54.2015.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) 
de Direito da 2ªVara de Registros Públicos,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma 
da Lei,etc.FAZ SABER a(o) Szymszon Botkowski e Eva Bella Botkowski,Hayme Taub e Anita Steinberg Taub,Carlos Taub e Ve-
ra Mindlin Taub e Edifício Sylvia, na pessoa do síndico,réus ausentes,incertos,desconhecidos,eventuais interessados,bem co-
mo seus cônjuges e/ou sucessores, que Henrique Antonio Ugliano, Maria Carolina Cecilia Ugliano Langone e Maria de Lourdes 
Aparecida Ugliano Roncatti ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua 
Silvia, nº 301, apto 01, Bela Vista, CEP 01331-010, São Paulo-SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a 
fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação 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.        [15, 16] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1044869-
37.2014.8.26.0100 ( USUC 582 )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 herdeiros de Hamilton Jansen Leão Pereira e Sônia Belinski Leão Pereira, a saber: Marjorie Jacqueline Leão Pereira 
e Maria Beatriz Bilinski Leão Pereira, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Espólio de Nelson Yasushi Nomura e Laura Miyako Nomura 
ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Aperca, nº 73 - Bairro Boaçava 
- São Paulo/SP, com área de 713 m², contribuinte nº 096.004.0012-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a 
fluirapós 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.                                 [15,16] 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1117304-67.2018.8.26.0100 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Augusto Rossi, AES ELETROPAULO, Jurandir Aparecida de Arruda Vale, Teresa Magna 
Agrela de Assunção e Ariovaldo Gonçalves, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que Manoel Aurélio Lopes, Rosi Aparecida Lopes Baptista, Rosangela Oliveira Lopes e Francisco 
Lucas Lopes ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua São Leotélio, nº 
444, Vila Medeiros, CEP 02213-000, São Paulo-SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir 
após o prazo de20 (vinte) dias da publicação 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.                         [15,16] 
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O Doutor João de Oliveira Rodrigues Filho, MM Juiz de Direito da 1.ª Vara de Falências e Recuperações
Judiciais de São Paulo/SP, FAZ SABER que pelo presente edital ficam convocados os credores da Recuperação
Judicial de GRIMALDI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI., autos
n.1061460-98.2019.8.26.0100, para comparecerem e se reunirem em assembleia-geral a ser realizada POR
MEIO VIRTUAL, no dia 28 de janeiro de 2021, às 10 horas, com início do credenciamento as 9 horas e
encerramento as 9 horas e 45 minutos, em primeira convocação, ocasião em que a assembleia será instalada
com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor,
e, caso não haja quórum nesta ocasião, ficam desde já convocados os credores para a assembleia, em
segunda convocação, a ser realizada POR MEIO VIRTUAL, no dia 08 de fevereiro de 2021, às 10 horas, com
início do credenciamento as 9 horas e encerramento as 9 horas e 45 minutos, a qual será instalada com a
presença de qualquer número de credores. A assembleia ora convocada tem como objeto a deliberação pelos
credores sobre a seguinte ordem do dia: a) aprovação, modificação ou rejeição do Aditivo ao Plano de
Recuperação Judicial apresentado pelas Recuperandas; b) Constituição do Comitê de Credores; c)
Deliberação sobre outras questões de interesse das Recuperandas e/ou dos credores, bem como a adoção
de medidas necessárias à implementação do PRJ. Nos termos do § 4º do art. 37 da Lei 11.101/2005, o credor
poderá ser representado na assembleia-geral por mandatário ou representante legal, desde que entregue
ao administrador judicial até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista neste aviso de convocação para
a realização da Assembleia, documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos
do processo em que se encontre o documento. Nos termos dos §§ 5.º e 6.º do artigo 37 da Lei 11.101/2005,
os sindicatos que desejarem representar seus filiados deverão apresentar, em até 10 (dez) dias antes da data
prevista neste aviso de convocação para a realização da Assembleia, a lista de credores filiados que pretende
representar, bem como comprovar a condição de filiado do credor na data da publicação do presente edital.
Para participação do conclave virtual os credores deverão atender aos seguintes passos: 1) Encaminhar a
documentação acima, via eletrônica, aos e-mails jacomoaf@terra.com.br e agcvirtual@orgamessencial.com.br
simultaneamente, indicando, no mesmo ato, 01 (um) endereço eletrônico válido e 01 (um) número de telefone
celular válido, para onde serão direcionados os convites eletrônicos de acesso à sala virtual de realização da
AGC; 02) Recebida e conferida a documentação, o convite de acesso à sala virtual de realização da AGC será
encaminhado de maneira definitiva, não sendo possível a modificação do convite e/ou reenvio para outro
endereço eletrônico, onde também serão enviadas as instruções para o preenchimento do campo “nome”
quando do acesso à sala virtual de realização da AGC, 03) a cada credor será disponibilizado somente 01
(um) convite de acesso, independentemente da quantidade de procuradores ou prepostos indicados, e s
omente via 01 (um) endereço eletrônico indicado, observando-se que, caso o credor indique mais de um
endereço eletrônico válido, a Administração Judicial poderá encaminhar o convite de acesso à sala virtual de
realização da AGC para qualquer um deles, sendo de inteira responsabilidade do credor identificar para qual
endereço eletrônico o convite foi remetido; 04) O acesso à sala virtual de realização da AGC deve se dar
preferencialmente por computador pessoal com acesso à internet, para garantir a estabilidade das conexões
e, caso não seja possível, o acesso poderá se dar via smartphone ou tablet, com acesso à internet, recomendando-
se, nesse caso, a instalação e utilização do aplicativo Google Meet; 05) No dia da realização da AGC, a
identificação e credenciamento dos credores se iniciará às 9 horas, em ambas as convocações, devendo cada
credor que ingressar à sala se identificar via chat, bem como exibir para a câmera documento de identidade
válido correspondente ao informado no instrumento de mandato encaminhado; 06) No momento do acesso à
sala, o credor deverá seguir todas as instruções encaminhadas junto com o convite de acesso à sala virtual
de realização da AGC; 07) No horário marcado para o encerramento do credenciamento, este será
impreterivelmente encerrado, sendo atendido durante o intervalo entre o encerramento do credenciamento e
o início dos trabalhos da AGC somente os credores que tiverem acessado a sala virtual ou que acionarem
o serviço de suporte até o horário marcado para o encerramento do credenciamento, dando-se início aos
trabalhos assembleares no horário assinalado, devendo todos os participantes manterem seus microfones
desligados durante todo o evento, somente o abrindo quando devidamente autorizado pela Administração
Judicial; 08) Os credores que desejarem fazer perguntas ou se manifestarem durante a AGC deverão
solicitar o aparte via chat, para que o Administrador Judicial organize os pedidos e conceda o direito de voz
na ordem de solicitação, sendo que qualquer manifestação sem a autorização da Administração Judicial será
imediatamente silenciada; 09) Na ocorrência de perda de conexão ou necessidade de suporte durante os
trabalhos, qualquer credor poderá contatar imediatamente o canal dedicado via WhatsApp (11) 99592-2392,
comunicando o ocorrido e solicitando suporte para reconexão; 10) As votações seguirão o mesmo trâmite das
AGCs presenciais, podendo a Administração Judicial adotar qualquer das formas de coleta de votos usualmente
praticadas; 11) Ao final das deliberações, os credores que desejarem deverão encaminhar suas ressalvas
para o e-mail agcvirtual@orgamessencial.com.br, mesmo que tenham sido efetuadas via áudio durante a
AGC; 12) Após o encerramento da AGC, o Administrador Judicial lavrará a ata do ocorrido de forma sumária
e as ressalvas encaminhadas serão incorporadas como seus anexos, após o que esta será projetada a todos
os presentes e lida, sendo submetida à aprovação de todos, de modo que se recomenda a permanência na sala
virtual de realização da AGC até o fim da sua leitura e aprovação; 13) Os credores que assinarão a ata
receberão as instruções de procedimento no momento da AGC, observando-se expressamente o disposto no
CG 809/2020 do TJSP; 14) A íntegra da AGC virtual, desde o início do credenci amento até seu encerramento,
será gravada; 15) Caso a AGC não se instale em primeira convocação, novo convite de acesso à sala virtual
de realização da AGC em segunda convocação será remetido para o mesmo endereço eletrônico de cadastro,
podendo cada credor modificar o endereço eletrônico cadastrado para a primeira convocação até 48 (quarenta
e oito) horas antes do início do credenciamento da AGC em segunda convocação; 16) A íntegra da Assembleia
será transmitida ao vivo via streaming pelo canal AGC Virtual disponível na plataforma YouTube, permanecendo
o vídeo à disposição de todos no canal após sua transmissão; 17) Instruções quanto ao acesso à plataforma
poderão ser tomadas mediante os vídeos já existentes no canal AGC Virtual, na plataforma YouTube. A
Assembleia-Geral de Credores ora convocada será regida pelos trâmites previstos na Lei 11.101/2005. São
Paulo/SP, 02 de dezembro de 2020. J - 15 e 16/12

�����������-��5�	
����.�4�����!�����/��.���//��-�����!�G!�� �!�!����!���������B�C�55��6#�8B�C�'����������'��9:�;���
�(<��=�'��>����.�������� ����/������=�����'��'��/&���#��=���B�C����'������/#8#R�=����@��A��'�����=������>�4�/�*�.��B�C�6�/�
.�*�.���*�����6S-��.=��>���!�!"!� "�� D=�,#��H��������6#(8�=����A����'��#A���%&��'���#AH��A�����'��/�����%�=�A�<�'�
H���*�-���*.���/���/0������������'��������I#��A��#���� �����������&����E�'�=��������A���'���������G�9=��!�=��;�'����=�@��
'����A���'�����#���-��5�	
��H���������=�H����,#�=����H��8��'���G�B,#��8�C�'���������=�,#��@�#��+��HL����'��#����'��H��8��'�
H���������'����=�H��#����,#������'��.F�D!��"�=��� B�#�#E��0!�� C=�'�<�'�A�������#���8�'�=���E�H����'��A#����'����M���E��
��<�����'��'IE������3����+������'<����(�����'����M�B�������G!9���H��+���@��=�'���L'����'������������<��C��>����������=����'�=�,#�
�������A���'���������G!G�'���L'����'������������<��=�����������'����H��(�'�����A����'���'����A���H���A�����<��#��+���=����������
��H��8��'���G�B,#��8�C�'����������H����,#�����$��#��'�=���'�H��'����A�����'��H��3�����#���<������A�%&�=��H�������=�����H�LH����
�#���=��#���AH#���%&���/��+���H���������'����=�H����$�����=��@�$�'����H#E����'�����@��A��'�������-����5��/����'����H����'�������
��'�'��'��/&���#��=������9�'��A��%��'��!�!�� � �G� �� ��0�!0!�!�

��������������	
����.�4�����!�����/��.���//��-����"G�  �9��!�� ���!�����!���B�C�55��6#�8B�C�'����������'����:�;���
�(<��=�'��>����.�������������/������A���=�����'��'��/&���#��=���B�C���-��-�����.��/�/�-��.��>��P�=����@��A��'�����=�����
>�4�/�*�.��B�C�;��5�.�5�.��/������/��=��>�� �� !��!G����=�,#�� �3�� @���H��H�����#A���%&��'���$��#%&��'���(�#��
�$���)#'������H���H�����'��*�����*��'�����/0�=��E)���<��'����,#������'��.F���D�9"D=�9�B����AE���'��!�!�C=� ��H�������'��H���
�I'#���'����I'����*���+�������AH�I���A���������/�A�/��#��������A������K�9�"�� !�� "�����������'���������$��#��'����A��#���
�����������&����E�'�=��$H�'�������������=�H����,#���A��9�'���������=��� @�#����HL����H��8���#H��=�H��#�A���'IE������#���8�'�=
�������'��'�����A���%Q���������=�������A�,#����<��E��3����+�������+���'#8�'��H����A���'���=�,#����'�=��@���%�A��AE��������
H��8��'���G�'���������=� @��#����'�������$��#��'���������H��8�=������3����'������I'����'���$�,#���������AH��<��'����'�HL����
'��9�M�'��<������A��$��#%&�=�A�����#�������3����+����=���,#�������H���A�����'�����'���A����H��������A������=��������'���'�
�����%&���� )#���=���E�H����'��H��3�������<����%&��'��E���=� @����'���'<����'���,#�����+���A��'���#��'�����H�������A������'�
��<������������A���'�������!GD=��;�'������/��+���H���������'����=�H����$�����=��@�$�'����H#E����'�����@��A��'�������-����5��/����'�
��H����'����������'�'��'��/&���#��=������!�'����<�AE���'��!�!�� � �G� �� ��0�!0!�!�

������� ��� �-��5�	
�� �� .�4�� ��� !�� ���/�� .���//�� -�� ���!"�D�DD�!��D���!�������� �� 55�� 6#�8� '�� �������
'��G:�;�����(<��=�'��>����.��������;���������#�HI=�����'��'��/&���#��=���������A��/�A#�����8����=����@��A��'�����=
����� >�4� /�*�.� �� �.�/� �P.�/��-�� *.���� *�-������=� �>� !�G� G��G9��D"=� ,#�� H��� ����� 6#(8�=� ���A���� '�� #A�
�%&�� '�� �$��#%&�� '�� �(�#��� �$���)#'�����=� A�<�'�� H��� *����� *��'����� /0��� ���������'����� �� �$��#��'�� �A� �#���
�����������&����E�'�=� @���'����A���'�����#�� �-��5�	
��H���������=��������'���-P�.�������8�'����E�����,#�����
'��.F���9!�=GG=� E��,#��'������<I��'��/����A��*���-�6S�=�H��� �����AI'���'��,#��� @���� ����A�'��'�� ��#� �������� ����
H����,#�=� ���H��8��'���G� B,#��8�C� '���������� B��������G�9=� ��H#�� ��  �D=� �� ��=� '����C=� ,#�� @�#��+� �HL����'��#����'�
H��8�� '�� H�������� �'����=� �H�������=� ���� H�LH����� �#���=� �#�� �AH#���%&��� -&�� ���'�� �AH#���'�� �� H��3���� �� <����
���+���<����'���A�@�<���'��H������$�,#������/��+���H���������'����=��@�$�'����H#E����'�����@��A��'�������-����5��/�
��'�� �� H����'�� ������ ��'�'�� '�� /&�� �#��=� ���� ��� '�� ��<�AE��� '�� !�!�� � �G� �� ��0�!0!�!�

GRI Koleta - Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A.
CNPJ nº 04.517.241/0002-44 - NIRE 35.300.538.650

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 01.05.2020
Data, Hora, Local: 01.05.2020, às 17h, na sede social, na Avenida Gonçalo Madeira, nº 300/400, São Paulo/SP. Pre-
sença: Totalidade do capital social. Mesa: Kaito Pablo Bueno - Presidente, Célia Maria Bucchianeri Francini Vascon-
cellos - Secretária. Deliberações aprovadas: (i) O aumento do Capital Social, dos atuais R$101.016.533,00 para R$ 
106.761.720,48, sendo tal aumento no valor de R$ 5.745.187,48, mediante a emissão de 5.745.187 novas ações com 
valor nominal de R$1,00 cada uma, sendo desprezado o valor de R$ 0,48 para fi ns de capitalização, fi xado nos termos 
do disposto no Artigo 170, §1º da Lei das S.A.. As ações serão totalmente subscritas e integralizadas pela Solví Partici-
pações S.A. (“Solví”), em moeda corrente nacional, decorrente de saldo de mútuo existente, contabilizado em 
30.04.2020, conforme devidamente reconhecido e registrado na escrituração contábil da Sociedade, tudo nos termos 
do Boletim de Subscrição; (ii) O aumento do capital social, dos atuais R$ 106.761.720,48 para R$110.441.362,71, sen-
do tal aumento no valor de R$3.679.642,23, mediante a emissão de 3.679.642 novas ações com valor nominal de 
R$1,00 cada uma, sendo desprezado o valor de R$ 0,23 para fi ns de capitalização, fi xado nos termos do disposto no 
Artigo 170, §1º da Lei das S.A.. As ações serão totalmente subscritas e integralizadas pela Essencis Soluções Ambien-
tais S.A. (“Essencis”), em moeda corrente nacional, decorrente de saldo de mútuo existente contabilizado em 
30.04.2020, conforme devidamente reconhecido e registrado na escrituração contábil da Sociedade, tudo nos termos 
do Boletim de Subscrição. (iii) O aumento do capital social, dos atuais R$110.441.362,71 para R$113.641.362,71, sen-
do tal aumento no valor de R$3.200.000,00, mediante a emissão de 3.200.000 novas ações com valor nominal de 
R$1,00 cada uma. As ações serão totalmente subscritas e integralizadas pela Essencis Soluções Ambientais S.A. (“Es-
sencis”), em moeda corrente nacional, mediante capitalização de crédito decorrente de saldo do Adiantamento para 
Futuro Aumento de Capital (AFAC), contabilizado em 18.12.2019, conforme devidamente reconhecido e registrado na 
escrituração contábil da Sociedade, tudo nos termos do Boletim de Subscrição. (iv) Alteração do Artigo 5º do Estatuto 
Social: “Artigo 5º: O capital social totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de 
R$113.641.362,71, dividido em 113.641.362 ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma”. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo/SP, 01.05.2020. Mesa: Kaito Pablo Bueno - Presidente, Célia Maria Buc-
chianeri Francini Vasconcellos - Secretária. Acionistas: Solví Participações S.A. Celso Pedroso e Célia Maria 
Bucchianeri Francini Vasconcellos, Essencis Soluções Ambientais S.A. Ciro Cambi Gouveia e Eduardo Azzari. JU-
CESP nº 502.372/20-5 em 27.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

AGRO COMERCIAL PORTO S.A. CNPJ/MF: 10.558.126/0001-30 - NIRE: 35.300.543.980
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA COM ASSEMBLEIA GERAL DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA SEDE

21/05/2020, às 18hs, na sede da Sociedade, São Paulo/SP. Presença: (i) Jerffeson Bomfim Gomes de Araújo, (ii) Alexandre Cabral de Farias, e (iii) 
Thiago Baltasar de Moraes Coutinho, diretores quotistas representando a totalidade do capital social. Mesa: (i) Presidente: Jerffeson Bomfim Gomes de 
Araújo; e (ii) Secretário: Alexandre Cabral de Farias; (iii) Presidente: Thiago Baltassar de Moraes Coutinho. Convocação: Dispensada. Deliberações: Por 
unanimidade, decidiu - se: (i) Alterar o Endereço da Sede, inscrita no CNPJ M/F n° 10.558.126/0001-30, situada a Avenida Cardeal Santiago Luiz Copello, 
n° 299, Galpão 1, Vila Ribeiro de Barros, Município e Estado de São Paulo, Cep: 05308-000, (ii) Em razão da Renúncia do Diretor Presidente Jerffeson 
Bomfim Gomes de Araújo, CPF/MF n° 073.772.534-60, portador da Identidade n° 7.026.172, SSP/PE, fica eleito para o cargo de Diretor Presidente o Sr. 
Thiago Baltasar de Moraes Coutinho, CPF/MF n° 999.576.982-49, portador da identidade n° 4.835.067,SSP/PA, residente, no bairro Torre, Recife, o 
membro eleito foi empossado para cumprir o mandato de 3 (três) anos contados desta data. Encerramento e Aprovação: O Presidente concedeu a palavra 
a quem dela pretendesse fazer uso e, não ocorrendo manifestação de nenhum presente, suspendeu o trabalho para lavratura da presente ATA, a qual, após 
lida, foi aprovada por todos os presentes. Mesa: Jerffeson Bomfim Gomes de Araújo, Alexandre Cabral de Farias; Thiago Baltasar de Moraes Coutinho. 
Acionistas: Jerffeson Bomfim Gomes de Araújo; Alexandre Cabral de Farias; Thiago Baltasar de Moraes Coutinho. Jucesp nº 477.027/20-9 em 
11/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral

VINICIUS VALLERINI FARIAS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 07/06/1995, ANALISTA DE CUSTÓDIA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE
E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE FLAVIO LUIS FARIAS E DE ROSYANNI VALLERINI; E LETICIA CARVALHO GRIMAN DIAS, BRASILEIRA,
SOLTEIRA, NASCIDA AOS 29/09/1991, ENCARREGADA LOCAL, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA
DE ADELSON GRIMAN DIAS E DE LUCIANA DA SILVA CARVALHO.

DJALMA GOMES DE CARVALHO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 02/09/1971, JARDINEIRO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE
E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE JURACI GOMES DE CARVALHO E DE NEIDE GOMES DE CAR VALHO; E GIRLAINE GOMES DOS
SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 24/11/1988, ARRUMADEIRA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO - SP, FILHA DE GENY APARECIDA MOREIRA GOMES.

ALOISIO BARRETO MARCIANO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 07/12/1964, OFICIAL DE MANUTENÇÃO, NATURAL DE CARMO DE
MINAS - MG, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE BENEDITO MARCIANO ANTONIO E DE MARIA APARECIDA ROSA; E
ROSEMARY CARREIRO ZANLORENZI, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 02/12/1967, PROFESSORA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE PLINIO ZANLORENZI E DE NEISA ZANLORENZI.

ALMIRO TOMÁS FERREIRA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 03/01/1964, VIGILANTE, NATURAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS - MG,
RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE VALDOMIRO TOMÁS FERREIRA E DE LINA MARIA FERREIRA; E MARIA CRISTINA SILVA
DOS SANTOS,  BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 23/08/1968, TECNICO DE ENFERMAGEM, NATURAL DE ILHÉUS - BA, RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE OSVALDO HONORIO DOS SANTOS E DE MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS.

TIAGO MOREIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 19/07/1988, VENDEDOR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO - SP, FILHO DE EDSON MOREIRA E DE ERICA APARECIDA MOREIRA; E PALOMA SILVA CORDEIRO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA
AOS 25/04/1996, AUXILIAR DE AGENDAMENTO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ANTENOR
BATISTA CORDEIRO E DE ANISELITA DE OLIVEIRA SILVA.

LÉO ÁTILA DOS SANTOS ALMEIDA,  BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 22/09/1982, ANALISTA DE RISCOS, NATURAL DE ÁGUA FRIA - BA,
RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE HAMILTON NUNES DE ALMEIDA E DE RITA DOS SANTOS ALMEIDA; E TAIANE MARQUES
ESTRELA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 30/09/1985, AUXILIAR DE LOJA, NATURAL DE SERRINHA - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO - SP, FILHA DE PEDRO DE AZEVEDO ESTRELA E DE IVANIZE MARQUES ESTRELA.

LEANDRO RIBEIRO DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 09/01/1986, OPERADOR DE MÁQUINA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE
E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE SILMAR COELHO DA SILVA E DE MARIA  DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA; E PAMELA CRISTINA
FRANCISCO DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 03/07/1983, CONFERENTE, NATURAL DE RANCHARIA - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE LINDAURA FRANCISCO DA SILVA.

ELIANDRO ARAUJO GOMES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 26/12/1983, ESTUDANTE, NATURAL DE FEIRA DE SANTANA - BA, RESIDENTE
E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE ELIAS SANTOS GOMES E DE JANIETE ARAUJO GOMES; E CINTIA ROCHA GOMES, BRASILEIRA,
SOLTEIRA, NASCIDA AOS 30/06/1989, AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO
- SP, FILHA DE ANTONIO CARLOS DOS SANTOS GOMES E DE MARIA ZELIA ARAUJO ROCHA GOMES.

FELIPE ALVES AMORIM, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 17/12/1990, EDUCADOR FISICO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOSÉ CARLOS DE AMORIM E DE ELAINE ALVES DA SILVA AMORIM; E KAREN RAQUEL PEREIRA ALVES,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 24/04/1991, BANCÁRIA, NATURAL DE CASTELO DO PIAUÍ - PI, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO
- SP, FILHA DE MARIO ALVES SOBRINHO E DE MARIA CÂNDIDA PEREIRA FERRAZ.

LEONARDO SILVA DE JESUS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 01/12/1989, GERENTE, NATURAL DE RIO DE CONTAS - BA, RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE DELMIRO CAIRES DE JESUS E DE ANA LIMA SILVA DE JESUS; E TATIANE DOS SANTOS MELO,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 01/09/1997, VENDEDORA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP,
FILHA DE GENILDO LUIZ DE MELO E DE CLAUDENICE SILVA DOS SANTOS.

CLÓVIS DA SILVA CRUZ, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 07/07/1981, MANOBRISTA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE WALDIR DA SILVA CRUZ E DE LUIZA CAETANO DA PAZ CRUZ; E REGIANE MARIA DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA,
NASCIDA AOS 01/10/1972, AUXILIAR FINANCEIRO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSÉ
SEBASTIÃO DA SILVA E DE LOURDES MARGARIDA DA SILVA.

VITOR DOS SANT OS GUIMARÃES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 21/09/1999, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NATURAL DE SÃO PAULO
- SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE PEDRO COELHO GUIMARÃES E DE CICERA DANNIELLY DOS SANTOS GUIMARÃES;
E DAISEMARY MESQUITA DE AGUIAR MELO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 02/04/2000, BALCONISTA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE DAVI SIMAO DE MELO E DE MARISANIA MESQUISTA DE AGUIAR MELO.

RODRIGO DA SILVA ALVES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 20/09/1985, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE
E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE JAFES RODRIGUES ALVES E DE MARGARIDA DA SILVA ALVES; E ALINE CAVALCANTE CELESTINO,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 21/01/1995, GERENTE DE RELACIONAMENTO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE CELSO APARECIDO CELESTINO E DE MARIA NAZARET CAVALCANTE CELESTINO.

DAVID LUCAS DOS SANTOS CORREIA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 01/02/1997, AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO, NATURAL  DE SÃO PAULO -
SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE FABIO PEREIRA CORREIA E DE ELENIRA JOSEFA DOS SANT OS CORREIA; E
SABRINA MARYANE DE LIMA OLIVEIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 09/08/2002, ESTETICISTA, NATURAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS
- PE, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSÉ FLAVIO DE ARAUJO OLIVEIRA E DE MANUELA DE LIMA.

ADRIANO BELO DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 19/06/1987, MOTORISTA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE MARCELO BELO DA SILVA E DE DINALVA REIS DA SILVA; E DANIELA PIRES BARBOSA, BRASILEIRA, SOLTEIRA,
NASCIDA AOS 23/06/1986, GERENTE COMERCIAL, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSÉ
PIRES BARBOSA E DE MARIA CANDIDA BARBOSA.

EVERTON BARBOSA DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 12/05/1994, ENGENHEIRO DE SISTEMAS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE EDNANDE BARBOSA DA SILVA E DE MARIA TEREZINHA BARBOSA DA SILVA; E MARIA
TATIANA DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 17/11/1994, BANCARIA, NATURAL DE MOMBAÇA - CE, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO - SP, FILHA DE FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA E DE MARIA APARECIDA DA SILVA.

DENIS GALDINO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 06/10/1979, COMPRADOR EMPRESARIAL, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE HORACI GALDINO; E ANTONIA  TACIANA DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 24/04/1986,
DE SERVIÇOS DOMÉSTICOS, NATURAL DE MOMBAÇA - CE, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE FRANCISCO PINHEIRO
DA SILVA E DE MARIA APARECIDA DA SILVA.

DANILO ALVES DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 18/12/1995, VENDEDOR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE DOMINGOS APARECIDO DA SILVA E DE CARMELINA ALVES DE SOUZA; E LUANA MAIA DE SOUSA SILVA, BRASILEIRA,
DIVORCIADA, NASCIDA AOS 12/12/1996, PROFESSORA, NATURAL DE JANDIRA - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE
EUDES ROCHA DA SILVA E DE WISDENIA MAIA SILVA.

JOÃO MANOEL DA SILVA NETO,  BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 16/09/1960, PEDREIRO, NATURAL DE RECIFE - PE, RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOÃO VEADO DA SILVA E DE PAULINA JOVELINA DA SILVA; E MARISA NASCIMENTO AZEVEDO,
BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 28/11/1963, DO LAR, NATURAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO - SP, FILHA DE ARIZI AZEVEDO SILVA E DE TEREZA NASCIMENTO AZEVEDO.

JOSE ÉDIO MIRANDA GALINDO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 01/03/1967, MOTORISTA, NATURAL DE ALAGOINHA  - PE, RESIDENTE
E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE ANTONIO ODAIS GALINDO E DE MARIA DA CONCEIÇÃO MIRANDA GALINDO; E MARIA RITA SANTOS
DE ALMEIDA, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 29/05/1965, DE SERVIÇOS DOMESTICOS, NATURAL DE BOA VISTA DO TUPIM - BA, RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ANTONIO RIBEIRO DE ALMEIDA E DE ALEXANDRINA SANTOS ALMEIDA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Editais afixados em cartório.
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USS SOLUÇÕES GERENCIADAS S.A. E SUAS CONTROLADAS
CNPJ/MF nº 01.979.936/0001-79

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: A Administração da USS Soluções Gerenciadas S.A. (“USS”, “Companhia” ou “Controladora”) 
submete à apreciação dos seus acionistas as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2019, 2018 e 2017. Visão Geral da USS e do Mercado de Atuação: A USS Soluções Gerenciadas 
S.A. (“USS”, “Companhia” ou “Controladora”) e suas controladas (conjuntamente, denominadas como “Grupo”) está 
presente no mercado brasileiro desde 1994 prestando uma ampla gama de serviços de assistência especializada 
em Mobilidade, Residência e Cuidados Pessoais, ofertando-os não só em canais tradicionais como o B2B (business 
to business) mas também no B2B2C (business to business to consumer) e, mais recentemente, no B2C (business 
to consumer). Possui uma rede abrangente de parceiros especializados, distribuídos em todo o território nacional, 
sendo capazes de atender os serviços em mais de 5 mil municípios brasileiros em qualquer horário e dia da 
semana. A seguir um breve descritivo de cada categoria de assistências. Em Mobilidade, a Tempo Assist oferece 
soluções para veículos, abrangendo desde bicicletas até caminhões. Entre os tipos de serviços prestados podem 
ser citados o auto socorro, reboque, carro reserva, chaveiro, motorista amigo e, por fim, serviço de reparo no local 
(“Patrol”). Em Residência, estão os diversos serviços relacionados à moradia, incluindo soluções como encanador, 
chaveiro, eletricista, montagem de móveis, instalação de aparelhos (como ar-condicionado e suporte para 
televisores), aluguel de caçamba, entre outros. Em Cuidados Pessoais, o principal serviço prestado é a assistência 
funeral, que tem a característica de ser bastante sensível e que requer todo o cuidado no seu atendimento. Nosso 
Comentário sobre o Desempenho: A Companhia apresentou lucro líquido de R$ 48.868 mil e R$ 62.908 mil em 
2019 e 2018, respectivamente, e apresentou prejuízo líquido de R$ 12.148 mil em 2017. O desempenho de 2019 

foi impactado pela retomada mais lenta da economia brasileira, sobretudo para as operações expostas ao setor
varejista, e também por despesas pré-operacionais de novos negócios em implantação pela Companhia. Com
relação ao desempenho de 2018, o crescimento frente a 2017 decorreu de crescimento orgânico e da captura de
ganhos de eficiência em despesas. Por fim, o prejuízo líquido em 2017 foi impactado pela anualização das despesas
financeiras com as debêntures captadas pela adquirente Hill Valley Participações S.A. em 2015 (e posteriormente 
incorporada à Companhia em 30 de agosto de 2016) e por despesas não recorrentes relacionados a negociações 
contratuais. Em observância às disposições regulamentares, a Diretoria declara que discutiu, reviu e concordou
com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes e com as demonstrações financeiras relativas
aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, autorizando a sua divulgação. Relacionamento
com Auditores Independentes: As demonstrações financeiras da Companhia e suas controladas relativas ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 foram auditadas pela Ernst & Young Auditores
Independentes S.S. Em referência à Instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003, e ao Ofício Circular CVM/
SNC/SEP nº 01/2007, de 14 de fevereiro de 2007, a Companhia informa que sua política junto aos auditores
independentes no que diz respeito à prestação de serviços não relacionados à auditoria externa se substancia nos 
princípios que preservam a independência do auditor. Esses princípios baseiam-se no fato de que o auditor não 
pode auditar seu próprio trabalho, exercer funções gerenciais, advogar por seu cliente ou prestar quaisquer outros 
serviços que sejam considerados proibidos pelas normas vigentes, mantendo dessa forma a independência.

Barueri, 20 de novembro de 2020. A Administração
Balanços patrimoniais em 31/12/2019, 2018 e 2017 e em 1º de janeiro de 2017 (Em milhares de reais)

Controladora (reapresentado) Consolidado (reapresentado)
Ativo 2019 2018 2017 1º/01/2017 2019 2018 2017 1º/01/2017
Circulante 165.839 225.342 306.973 270.453 170.920 231.112 312.889 269.977
  Caixa e equivalentes de caixa 18.476 260 341 244 19.989 270 344 283
  Outros ativos financeiros - 77.945 155.581 93.949 - 81.421 158.243 95.881
  Contas a receber 99.600 84.854 88.725 109.963 102.090 86.688 91.598 112.080
  Créditos tributários 
    e previdenciários 33.331 38.487 27.957 14.632 33.661 38.627 28.076 14.632
  Estoques - - - - 63 52 61 -
  Despesas antecipadas 13.566 22.308 32.609 44.585 13.643 22.351 32.621 44.586
  Outros ativos 866 1.488 1.760 7.080 1.474 1.703 1.946 2.515
Não circulante 267.444 291.960 357.176 372.207 267.245 292.874 349.129 371.701
  IR e CS diferidos 125.172 153.712 193.625 201.719 127.509 155.834 195.808 202.032
  Créditos tributários 
    e previdenciários 34.528 29.136 29.396 29.622 34.592 29.181 29.454 29.622
  Despesas antecipadas 1 15 28 3.078 1 15 28 3.078
  Partes relacionadas 5.694 6.621 18.032 8.220 - - - -
  Outros ativos 12.908 12.299 12.769 6.967 13.781 12.847 13.141 7.039
  Investimentos 14.599 11.584 8.052 7.627 1.313 1.542 1.285 1.858
  Intangível 56.148 74.673 91.187 110.612 59.492 78.245 93.624 110.950
  Imobilizado 5.151 3.920 4.087 4.362 16.856 15.210 15.789 17.122
  Ativo de direito de uso 13.243 - - - 13.701 - - -
Total do ativo 433.283 517.302 664.149 642.660 438.165 523.986 662.018 641.678

Passivo e patrimônio líquido
Controladora (reapresentado) Consolidado (reapresentado)
2019 2018 2017 1º/01/2017 2019 2018 2017 1º/01/2017

Circulante 217.099 290.986 230.451 332.599 217.341 291.957 222.865 330.696
 Fornecedores 33.446 34.311 48.631 43.269 33.875 34.538 49.020 44.685
 Outras contas a pagar 53.718 81.661 62.602 78.820 54.356 82.394 64.764 79.273
 Financiamentos 653 147 - - 1.092 596 157 -
 Passivo de arrendamento 
   mercantil 3.202 - - - 3.722 - - -
 Debêntures 73.028 45.688 28.767 80.449 73.028 45.688 28.767 80.449
 IR e contribuição social - - - - 294 171 - 152
 Impostos e contribuições
   a pagar 3.206 4.125 630 2.324 4.201 4.966 1.567 2.962
 Obrigações com pessoal e 
   encargos sociais 6.661 9.795 8.280 6.546 12.224 14.277 12.895 11.199
 Provisões técnicas 565 592 1.697 2.650 565 592 1.697 2.650
 Partes relacionadas 8.828 5.932 15.846 9.215 - - - -
 Contas a pagar por
   aquisição de empresa 165 66.550 - - 165 66.550 - -
 Receitas diferidas 10.348 13.323 21.036 38.180 10.348 13.323 21.036 38.180
 Adiantamentos de clientes 23.279 28.862 42.683 25.808 23.471 28.862 42.683 25.808
 Dividendos a pagar - - 279 45.338 - - 279 45.338

Não circulante 181.699 243.473 395.294 263.677 186.339 249.186 400.749 264.598
 Financiamentos 1.061 257 - - 1.363 860 248 -
 Passivo de arrendamento
   mercantil 10.722 - - - 10.722 - - -
 Debêntures 140.732 211.006 252.780 133.024 140.732 211.006 252.780 133.024
 Impostos e contribuições 
   a pagar 9.554 10.252 8.758 7.764 11.804 12.599 12.289 7.764
 Impostos diferidos passivos - - - - - - - -
 Provisão para perdas 
   com causas judiciais 19.605 21.958 29.901 28.817 21.718 24.721 32.023 29.738
 Contas a pagar por aquisição 
   de empresa - - 103.409 94.072 - - 103.409 94.072
 Provisão para perda 
   com investimentos 25 - 446 - - - - -

Patrimônio líquido 34.485 (17.157) 38.404 46.384 34.485 (17.157) 38.404 46.384
 Capital social 133.155 131.886 130.876 130.008 133.155 131.886 130.876 130.008
 Reservas de capital 137.693 136.188 255.667 252.367 137.693 136.188 255.667 252.367
 Reserva especial de ágio 191.778 191.778 203.495 203.495 191.778 191.778 203.495 203.495
 Prejuízo acumulado (428.141)(477.009)(551.634) (539.486)(428.141)(477.009)(551.634) (539.486)
Total do passivo e 
 do patrimônio líquido 433.283 517.302 664.149 642.660 438.165 523.986 662.018 641.678

Demonstrações dos resultados - exercícios findos em 31/12/2019, 2018 e 2017 (Em milhares de reais)
Controladora (reapresentado) Consolidado (reapresentado)

2019 2018 2017 2019 2018 2017
Receita líquida 651.047 744.557 706.441 666.831 757.759 721.340
Custo dos serviços prestados/revenda
   de mercadorias (391.231) (429.170) (411.671) (389.936) (428.679) (411.565)
Lucro bruto 259.816 315.387 294.770 276.895 329.080 309.775
Despesas operacionais: Despesas de vendas (34.738) (68.670) (90.082) (34.734) (68.739) (90.082)
Despesas gerais e administrativas (125.255) (133.371) (145.757) (144.690) (144.760) (159.474)
Outras receitas (despesas) operacionais,
   líquidas 1.895 4.929 (33.359) 1.939 4.835 (33.443)
Equivalência patrimonial (2.067) 3.348 772 1.122 1.257 835
Lucro operacional antes do resultado 
  financeiro 99.651 121.623 26.344 100.532 121.673 27.611
Receitas financeiras 4.008 7.318 12.977 4.201 8.635 13.276
Despesas financeiras (26.139) (26.118) (43.377) (26.768) (26.394) (45.011)
Resultado financeiro líquido (22.131) (18.800) (30.400) (22.567) (17.759) (31.735)
Lucro (Prejuízo) líquido antes do IR e CS 77.520 102.823 (4.056) 77.965 103.914 (4.124)
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (113) - - (772) (1.030) (1.801)
Diferido (28.539) (39.915) (8.092) (28.325) (39.976) (6.223)
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 48.868 62.908 (12.148) 48.868 62.908 (12.148)
Lucro (Prejuízo) por ação atribuível aos acionistas (expresso em R$ por ação)
Lucro (Prejuízo) básico por ação 0,12986 0,16473 (0,02365)
Lucro diluído por ação 0,12695 0,16187 -

Demonstrações dos resultados abrangentes - exercícios findos em 31/12/2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais)
Controladora (reapresentado) Consolidado (reapresentado)

2019 2018 2017 2019 2018 2017
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 48.868 62.908 (12.148) 48.868 62.908 (12.148)
(+/-) Outros resultados abrangentes - - - - - -
Total de outros resultados abrangentes 
  do exercício 48.868 62.908 (12.148) 48.868 62.908 (12.148)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - exercícios findos em 31/12/2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

Reserva de capital

Capital
social

Ações em
tesouraria

Reserva de
pagamento

baseado
em ações 

Reserva
de

capital

Reserva
Especial

de ágio

Lucros /
Prejuízos

acumulados Total
Em 1º/01/2017 130.008 - - 252.367 203.495 (539.486) 46.384
Aumento de capital 868 - - - - - 868
Plano de pagamento baseado 
 em opções de ações - - 3.300 - - - 3.300

Prejuízo do exercício - - - - - (12.148) (12.148)
Em 31/12/2017 (reapresentado) 130.876 - 3.300 252.367 203.495 (551.634) 38.404
Aumento de capital 1.010 - - - - - 1.010
Resgate e cancelamento de ações - - - (120.000) - - (120.000)
Plano de pagamento baseado 
 em opções de ações - - 635 - - - 635
Recompra de ações - (114) - - - - (114)
Cancelamento de ações 
 em tesouraria - 114 - (114) - - -

Baixa Reserva de Ágio - - - - (11.717) 11.717 -
Lucro líquido do exercício - - - - - 62.908 62.908
Em 31/12/2018 (reapresentado) 131.886 - 3.935 132.253 191.778 (477.009) (17.157)
Aumento de capital 1.269 - - - - - 1.269
Plano de pagamento baseado 
em opções de ações - - 1.505 - - - 1.505

Lucro líquido do exercício - - - - - 48.868 48.868
Em 31/12/2019 (reapresentado) 133.155 - 5.440 132.253 191.778 (428.141) 34.485

Demonstrações dos fluxos de caixa - exercícios findos em 31/12/2019, 2018 e 2017 (Em milhares de reais)
Controladora (reapresentado) Consolidado (reapresentado)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2019 2018 2017 2019 2018 2017
Lucro (prejuízo) líquido antes do IR e da CS 77.520 102.823 (4.056) 77.965 103.914 (4.124)
Ajustes de
  Resultado de equivalência patrimonial 2.067 (3.348) (772) (1.122) (1.257) (835)
  Provisão (reversão) da perda estimada de 
    crédito de liquidação duvidosa (1.544) (2.115) (21.685) (1.548) (2.047) (21.685)
  Perda efetiva de recebimento de crédito 11 4 23.964 11 4 23.964
  Juros sobre outros ativos financeiros (1.757) (4.210) (8.222) (1.932) (4.529) (8.513)
  Depreciações e amortizações do 
    imobilizado e intangível 21.073 21.211 22.764 23.855 23.379 24.789
  Depreciações e amortizações de ativos 
    de direito de uso 3.188 - - 4.329 - -
  Valor residual do ativo intangível baixado (418) - - (418) - -
  Encargos financeiros de financiamentos 48 8 - 154 62 15
  Encargos financeiros de arrendamentos 
    mercantis 1.264 - - 1.356 - -
  Encargos financeiros de debêntures 
    e amortização dos custos de captação 22.114 25.721 26.785 22.114 25.721 26.785
  Provisões técnicas (27) (1.105) (953) (27) (1.105) (953)
  Encargos financeiros de contas a pagar 
    por aquisição de empresa - 6.640 9.337 - 6.640 9.337
  Baixa de principal da Parcela Retida 
    de contrato de aquisição de empresa - (34.460) - - (34.460) -
  Reversão de juros da Parcela Retida 
    de contrato de aquisição de empresa - (9.039) - - (9.039) -
  Provisão (reversão) para perdas com 
    causas judiciais 29 (271) 5.390 (392) 904 6.602
  Provisões e outros ajustes - (4.272) - - (4.272) -
  Indenização contratual - 21.023 - - 21.023 -
  Apropriação de despesa de Stock Options 1.505 635 3.300 1.505 635 3.300
Variações nos ativos e passivos
  Contas a receber (13.213) 5.982 18.959 (13.865) 6.953 18.203
  Créditos tributários e previdenciários (236) (10.270) (13.099) (445) (10.278) (13.276)
  Estoques - - - (11) 9 (61)
  Despesas antecipadas 8.756 10.314 15.026 8.722 10.283 15.015
  Partes relacionadas 3.885 1.497 (3.181) - - -
  Outros ativos 13 742 (482) (705) 537 (5.533)
  Fornecedores (865) (14.320) 5.362 (663) (14.482) 4.335
  Outras contas a pagar (25.444) 2.028 (16.216) (25.537) 600 (14.509)
  Pagamento de juros de financiamentos (48) (8) - (154) (62) (15)
  Pagamento de juros de arrendamentos 
    mercantis (1.264) - - (1.356) - -
  Pagamento de juros de debêntures (22.298) (22.074) (58.834) (22.298) (22.074) (58.834)
  Imposto de renda e contribuição social - - - 123 169 (349)
  Impostos e contribuições (1.617) 4.989 (700) (1.560) 3.709 3.130
  Obrigações com pessoal e encargos sociais (3.134) 1.515 1.734 (2.053) 1.382 1.696
  Receitas diferidas (2.975) (7.713) (17.144) (2.975) (7.713) (17.144)
  Adiantamentos de clientes (5.583) (13.821) 16.875 (5.391) (13.821) 16.875
  Provisão para perdas com causas 
    judiciais / pagamentos (2.382) (7.672) (4.306) (2.611) (8.206) (4.317)
  Dividendos recebidos 1.267 828 1.408 1.267 828 1.408
  Juros sobre capital próprio 84 741 - 84 172 -
Caixa proveniente (aplicado nas) das 
  atividades operacionais 60.019 72.003 1.254 56.422 73.579 5.306
  Imposto de renda e contribuição social pagos (113) - - (772) (1.030) (1.603)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) 
  atividades operacionais 59.906 72.003 1.254 55.650 72.549 3.703
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
  Outros ativos financeiros 79.702 81.846 (53.410) 83.353 81.351 (53.849)
  Aquisição de imobilizado e intangível (5.922) (4.531) (3.065) (8.830) (7.421) (6.131)
  Contas a pagar por aquisição de empresa (66.385) - - (66.385) - -
  Aumento de capital em controlada e outros (6.407) (2.199) (615) - - -
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas)
  atividades de investimentos 988 75.116 (57.090) 8.138 73.930 (59.980)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
  Captação de financiamentos  1.579 441 - 1.744 1.318 470
  Pagamento de financiamentos (269) (37) - (745) (267) (65)
  Pagamento de arrendamentos mercantis (2.507) - - (3.587) - -
  Pagamento de debêntures (42.750) (28.500) (180.000) (42.750) (28.500) (180.000)
  Captação de debêntures - - 285.000 - - 285.000
  Pagamento custos de escrituração debêntures            - - (4.877) - - (4.877)
  Dividendos pagos - - (45.058) - - (45.058)
  Aumento de capital 1.269 1.010 868 1.269 1.010 868
  Ações adquiridas - (114) - - (114) -
  Resgate e cancelamento de ações - (120.000) - - (120.000) -
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) 
  atividades de financiamentos (42.678) (147.200) 55.933 (44.069) (146.553) 56.338
Aumento (redução) líquido (a) de caixa e
  equivalentes de caixa 18.216 (81) 97 19.719 (74) 61
  Caixa e equivalentes de caixa no início 
    do exercício 260 341 244 270 344 283
  Caixa e equivalentes de caixa no final 
    do exercício 18.476 260 341 19.989 270 344

Demonstrações do valor adicionado - exercícios findos em 31/12/2019, 2018 e 2017 (Em milhares de reais)
Controladora (reapresentado) Consolidado (reapresentado)

Receitas 2019 2018 2017 2019 2018 2017
 Serviços prestados / revenda de mercadorias 673.230 771.082 727.378 696.079 791.759 749.943
 Impairment de ativos financeiros (1.544) (2.115) (21.685) (1.548) (2.047) (21.685)

671.686 768.967 705.693 694.531 789.712 728.258
Insumos adquiridos de terceiros
 Custo dos serviços prestados / revenda 
   de mercadorias (391.231) (429.170) (411.671) (389.936) (428.679) (411.565)
 Variação das provisões técnicas (27) (1.105) (953) (27) (1.105) (953)
 Outros insumos adquiridos de terceiros (154.572) (212.000) (250.927) (122.905) (171.508) (213.279)

(545.830) (642.275) (663.551) (512.868) (601.292) (625.797)
Valor adicionado bruto 125.856 126.692 42.142 181.663 188.420 102.461
 Depreciação e amortização 24.261 21.211 22.764 28.184 23.379 24.789

Valor adicionado líquido produzido pela entidade 150.117 147.903 64.906 209.847 211.799 127.250
 Resultado de equivalência patrimonial (2.067) 3.348 772 1.122 1.257 835
 Receitas financeiras 4.008 7.318 12.977 4.201 8.635 13.276
Valor adicionado total a distribuir 152.058 158.569 78.655 215.170 221.691 141.361
Distribuição do valor adicionado
 Pessoal e encargos
   Salários e encargos 27.276 31.497 28.857 60.675 62.570 59.655
   Benefícios 4.958 4.288 4.368 23.197 21.479 21.459
   Outorga / Prescrição de ações 1.505 635 3.300 1.505 635 3.300
   Outros 74 1.281 1.468 3.410 4.754 4.620
 Impostos, taxas e contribuições
   Federais 38.056 24.874 3.124 43.913 31.697 9.049
   Municipais 5.182 6.517 5.889 6.834 8.259 7.562
 Juros e outros 24.875 26.118 43.377 25.412 26.394 45.011
 Arrendamentos mercantis e aluguéis 1.264 451 420 1.356 2.995 2.853
 Lucros (Prejuízos) retidos 48.868 62.908 (12.148) 48.868 62.908 (12.148)
Valor adicionado distribuído 152.058 158.569 78.655 215.170 221.691 141.361

Notas explicativas às demonstrações financeiras 31/12/2019, 2018, 2017 e 1º/01/2017
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Informações gerais: A USS Soluções Gerenciadas S.A. (“USS”, “Companhia” ou “Controladora”) e suas 
controladas (conjuntamente, denominadas como “Grupo” ou “Tempo Assist”), é uma sociedade anônima de capital
fechado com sede localizada na Rua Bonnard, nº 980, Edifício 19, sala 2, Condomínio Green Valley, Alphaville, 
Barueri, Estado de São Paulo, Brasil, tendo o fundo de investimento Hill Fundo de Investimento em Participações e 
o Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas Fundo de Investimento em Participações II como bloco 
controlador. A USS possui entre suas principais atividades a prestação de serviços de assistência especializada, 
dentre eles: (i) serviços para veículos, inclusive reboque, auxílio em eventos de pane e substituição temporária de 
veículos; (ii) serviços de emergência doméstica, oferecendo os serviços de encanadores, eletricistas e chaveiros; e
(iii) serviços pessoais, como assistência funerária e em acidentes. As principais atividades desenvolvidas pelas
demais empresas do grupo estão descritas na nota 2.2.

Diretoria: Gibran Vega Marona - Diretor                                 Guilherme Moretti Vergani - Diretor
Contador: Felipe Pascoal Baltazar - CRC 1SP270559/O-0 - CPF 304.534.768-13

“As Demonstrações Financeiras na íntegra acompanhadas de suas Notas Explicativas 
e o Relatório dos Auditores Independentes encontram-se à disposição dos interessados na Sede da Companhia.”
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Ricardo Maurício sagra-se
tricampeão em Interlagos

PÁGINA 6 QUARTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2020
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Ricardo  Zonta

(11) 99653-7522

Para você que sofre de insônia, enxaqueca, dores nas costas e deseja
melhor noite de sono, melhor qualidade de vida e saúde através do
desenvolvimento sustentável de produtos que promovem bem-estar
para pessoas que buscam longevidade, nós temos uma solução para
lhe oferecer.

Apesar da alta competitivida-
de da Stock Car, já se sabia nos
bastidores que a pole position de
Ricardo Maurício para a última
etapa, realizada no domingo em
Interlagos, daria ao piloto da
equipe Eurofarma RC a grande
oportunidade de conquistar seu
terceiro título na principal cate-
goria da América do Sul. E Mau-
rício não decepcionou: largando
do primeiro lugar, ele liderou
todas as voltas e raramente teve
a liderança ameaçada, uma con-
dição ajudada em parte pela for-
te briga entre Gaetano di Mauro,
Cesar Ramos, Ricardo Zonta,
Nelsinho Piquet e Daniel Serra
– que trocaram de posição vári-
as vezes atrás do líder. Após 24
voltas na pista de 4.309 metros,
Ricardinho cruzou a linha de che-
gada para garantir seu terceiro
título depois de sete anos da úl-
tima conquista, em 2013. Ante-
riormente, ele já tinha sido cam-
peão em 2008.

Com a façanha, Maurício dá
à Eurofarma RC o luxo de con-
tar com dois tricampeões no box
– o outro é Daniel Serra, que teve
sua série de títulos quebrada ago-
ra pelo companheiro de equipe.
Na corrida, o momento mais ten-
so foi um toque na sexta volta,
quando Gaetano Di Mauro, que
vinha pressionando o líder, usou
o botão de ultrapassagem e che-
gou a colocar o bico do carro na

frente do Chevrolet Cruze de
Maurício. “Na verdade, quando
ele encostou no meu carro, meu
capacete bateu na proteção de
cabeça e deu uma vibrada. Eu pen-
sei que fosse o pneu (que havia
estourado), mas não foi nada”,
conta Ricardinho, admitindo que
levou um susto. “Ele usou o push
e tentou frear virando para den-
tro da curva, então encostou no
meu carro”, detalha.

Um dos principais talentos
da nova geração, Gaetano, no en-
tanto, errou a freada e saiu do tra-
çado, recuperando-se logo de-

pois. “Desde o começo da corri-
da eu via o tempo que o pessoal
estava brigando muito atrás de
mim. Meu foco também era pou-
par pneus para chegar bem no fi-
nal da prova. Eu estava tentando
dosar o quanto eu poderia forçar
e não andar de lado (derrapar)
para ter pneu para o final da cor-
rida”, detalhe o vencedor. “Estou
muito feliz por mim e por todos,
desde a equipe, minha família,
meus amigos que estão aqui co-
memorando, o pessoal todo da
Stock Car. Acordei sem alarme
às 6h da manhã. Para quem acha

que o frio na barriga não bate logo
cedo, eu garanto que bate sim. O
tempo não passa. Te passam vá-
rias coisas na cabeça. Você tenta
simular situações na corrida.
Mas felizmente deu tudo certo”,
completa o novo tricampeão da
Stock Car.

Zonta é vice - Outro inciden-
te importante na prova foi o to-
que entre Ricardo Zonta e Cesar
Ramos no final da Reta Oposta,
durante a segunda volta. Zonta
ultrapassava o gaúcho quando os
carros se tocaram, o que acabou
rendendo a Ramos a adição de
cinco segundos ao seu tempo
total  – punição suficiente para
relegá-lo do segundo para o
quinto lugar. A decisão também
afetou a pontuação do campeo-
nato. Com o gaúcho perdendo o
segundo lugar na prova, Zonta
acabou ascendendo para aquela
posição e garantindo pontos su-
ficientes para tornar-se o vice-
campeão de 2020. Daniel Serra
terminou o ano no terceiro lugar.

Líder ao chegar em Interla-
gos, Thiago Camilo terminou a
temporada no quarto lugar. Lar-
gando do 17º posto, o piloto da
Ipiranga RC abandonou na 14ª
volta, quando estava em 13º na
prova, devido à falha de um com-
ponente do sistema elétrico. A
Stock Car terminou a temporada
2020 com 13 vencedores em 18
largadas.

Na noite desta quarta-feira
(16), o Pacaembu Ribeirão (SP)
faz um duelo do interior paulis-
ta contra o Vôlei UM Itapetinin-
ga (SP). O jogo vale pela oitava
rodada do turno da Superliga
Banco do Brasil 20/21 mascu-
lina de voleibol. A partida, que
havia sido adiada em razão de
casos de COVID-19 no time
anfitrião, será às 19h, na Cava
do Bosque, em Ribeirão Preto
(SP), com transmissão exclusi-
va do pay-per-view do Canal
Vôlei Brasil (https://
canalvoleibrasil.cbv.com.br/).

Os dois times vivem situa-
ções opostas na competição. O
Pacaembu Ribeirão busca a pri-
meira vitória nesta Superliga
Banco do Brasil, enquanto o
Vôlei UM Itapetininga quer ser
aproximar ainda mais dos líde-
res. Em comum, ambos os la-
dos têm em quadra jovens le-
vantadores com a responsabi-
lidade de pensar o jogo. Luisi-
nho, de 22 anos, defende o clu-
be da casa, e Eduardo Carísio,
de 24, é o titular na equipe vi-
sitante. Com passagens pelas
seleções de base do Brasil, os
dois novos talentos querem
aproveitar ao máximo a opor-
tunidade de jogarem na elite do
voleibol nacional.

Com apenas um set venci-
do em oito jogos disputados o
Pacaembu Ribeirão tenta se
recuperar na temporada. Para
Luisinho, ter a responsabilida-
de de capitão em uma compe-
tição de alto nível, como a Su-
perliga Banco do Brasil, é uma
grande oportunidade.

“Estar à frente de uma equi-
pe como levantador e capitão,
e disputar um dos melhores
campeonatos do mundo, é uma
responsabilidade muito grande,
e uma oportunidade única. Nos-
so time, embora jovem, está
aproveitando essa oportunida-
de da melhor forma possível.
Ainda estamos nos encontran-
do como equipe, mas estamos
evoluindo a cada jogo e nos
sentindo cada vez mais prontos
para colhermos bons frutos de
todo esse trabalho forte que
estamos fazendo dentro dos
treinamentos. Ser levantador já
exige um nível de concentração
elevado para executar o funda-
mento da melhor forma e to-
mar as melhores decisões na
hora do jogo, ser um levanta-
dor jovem exige ainda mais
porque é necessário buscar
essa ‘maturidade’ rápido”, dis-
se Luisinho, que avaliou o pró-
ximo compromisso do time de
Ribeirão Preto.

“Sobre o confronto de hoje,
temos a certeza de que será di-

Superliga Banco do Brasil 20/21

Pacaembu Ribeirão
e Vôlei UM Itapetininga
jogam nesta quarta-feira
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fícil, eles estão em um mo-
mento muito bom, mas nós
acabamos de sair de um ótimo
jogo técnica e taticamente
contra o Sada, e tivemos óti-
mas semanas de treinamento
após uma pausa grande por con-
ta de alguns casos de Covid.
Nos sentimos prontos para dar
o nosso melhor e buscar nos-
sa primeira vitória na compe-
tição”, encerrou o levantador.

Em quinto lugar na classi-
ficação geral, o Vôlei UM Ita-
petininga soma 13 pontos e
quatro vitórias em nove jogos.
Parte do bom desempenho da
equipe vem da distribuição de
Carísio. Para o jogador, ser o
levantador efetivo em uma
equipe de alto rendimento tem
sido uma experiência muito
construtiva na carreira.

“Tenho ficado feliz com
minhas atuações, mesmo sa-
bendo que tenho muito a evo-
luir. Jogar efetivamente tem
sido muito bom para mim, e
quero cada vez mais me desco-
brir dentro da quadra e soltar o
jogo. Estamos todos crescen-
do individualmente e coletiva-
mente. Sabemos do potencial
da nossa equipe e tenho certe-
za de que, jogo a jogo, vamos
encontrar nosso melhor”, con-
tou Carísio, que ainda alertou
para o modo mais arriscado de
jogar do rival Luisinho.

“Sobre o jogo de amanhã
contra Ribeirão, vamos en-
frentar uma equipe que sabe-
mos da dificuldade de jogar
com eles, e é um jogo muito
importante para gente. Vamos
entrar forte e buscar esse re-
sultado positivo fora de casa.
Eles contam com o levantador
Luisinho, que joga há algum
tempo em Ribeirão, tem um
jogo mais arriscado, força al-
gumas bolas improváveis e que
temos que ter bastante cuida-
do”, finalizou o atleta.

Outro jogo movimenta a
quarta-feira

A noite da quarta-feira na
Superliga Banco do Brasil 20/
21 masculina de voleibol terá
ainda um jogo da quinta roda-
da do turno também adiado em
razão de casos do novo coro-
navírus, desta vez na Apan/Ele-
va/Blumenau (SC). O time ca-
tarinense visita o Sesi-SP na
Vila Leopoldina, em São Pau-
lo (SP), às 19h, com transmis-
são do Canal Vôlei Brasil. As
duas equipes têm seis pontos
conquistados, mas o clube pau-
lista tem duas vitórias contra
apenas uma de Blumenau, que
está com três jogos a menos
na competição.

Com novo navegador e contrato renovado,
Varela tenta o bicampeonato do Dakar

O piloto Reinaldo Varela dis-
puta no início de 2021 a 43ª edi-
ção do Dakar, a mais importante
prova do off-road mundial. Com
acordo renovado pela equipe
Monster Energy Can-Am, Vare-
la é o único brasileiro sob con-
trato de fábrica no cenário mun-
dial dos rallies. Outra novidade
importante é a chegada do expe-
riente navegador Maykel Justo,
que reforça a “candidatura” de
Reinaldo a bicampeão do Dakar.
A dupla é considerada uma das
mais fortes e equilibradas da su-
percompetitiva categoria UTV. O
Dakar terá largada no dia 3 de ja-
neiro para 12 dias de competi-
ção, cobrindo 7.646km na Ará-
bia Saudita.

Com uma vitória em 2018,
um terceiro lugar no ano seguin-
te e a nona posição na última edi-
ção, Varela é o piloto mais bem-
sucedido do Dakar na categoria
UTV das três mais recentes tem-
poradas. “O Dakar é assim: às
vezes parece um desafio impos-
sível tanto para as duplas, quanto
para as equipes e também para os
carros e motos”, lembra Varela.
“Por isso boa parte das pessoas
envolvidas chora de emoção só

por chegar ao fim. Completar já
é uma vitória, sem dúvida. Che-
gar na frente é a façanha de uma
vida, não tenho como descrever”,
admite o brasileiro, que em 2019
conquistou o tricampeonato
mundial de Rally Cross-Country,
justamente a modalidade de cor-
ridas do Dakar.

O novo parceiro – Gustavo
Gugelmin disputou as últimas
três edições do Dakar com Va-
rela, mas o piloto só confirmou
sua participação em dezembro, e
nesse momento o navegador bra-
sileiro já tinha acertado que com-
petiria com o norte-americano
Austin Jones. Mas a nova parce-
ria com Maykel Justo, 41 anos,
promete ser um dos pontos al-
tos da tentativa de bicampeonato
de Varela no Dakar. “O Maykel é
experiente e vai agregar muito ao
nosso esforço neste ano”, resu-
me Reinaldo. “Ao lado da quali-
dade técnica, a experiência é um
dos valores mais importantes em
uma corrida como o Dakar. E ele
tem ambos de sobra”, diz o pilo-
to. “Eu estou muito feliz por es-
tar ao lado do Reinaldo em uma
equipe oficial de fábrica”, diz
Maykel Justo, referindo-se ao

projeto desenvolvido pela equi-
pe norte-americana South Ra-
cing, que leva as cores da Mons-
ter Energy Can-Am.

A 43ª edição do Dakar terá
em seus 7.646km um total de
4.767km de especiais – trechos
cronometrados em alta velocida-
de. Os restantes 2.879km são
correspondentes aos desloca-
mentos entre os pontos de lar-
gada e chegada em cada um dos
doze dias. O roteiro da prova co-
meça e termina Jedá, cidade que
abriga o maior porto saudita que

também é o segundo maior cen-
tro urbano daquele país.

“O roteiro deste ano teve
como foco exigir mais das téc-
nicas de pilotagem e de navega-
ção do que buscar simplesmente
impor trechos de alta velocida-
de”, detalha Maykel Justo.
“Quem entender melhor isso,
terá mais chance de vencer a pro-
va”, completa. A competição
contará com 321 veículos, sen-
do 108 motos, 21 quadriciclos,
124 carros e UTVs, além 42 ca-
minhões.
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Projeto Na Trilha Certa
repete sucesso em Brotas

Brotas, centro nacional de
aventura, foi o palco da etapa do
Projeto na Trilha Certa neste
fim de semana. Crianças, ado-
lescentes e adultos moradores
da região part iciparam do
evento, organizado pelo Ad-
venture Club e que tem como
objetivo promover a inclusão
através dos esportes de aven-
tura. Cerca de 500 pessoas par-
ticiparam das atividades nos
dois dias, nas disputas de cor-
rida e caminhada de montanha,
desafio de canoagem e desafio
vertical, repetindo o sucesso da
competição criada em 2011.

A base do evento da etapa foi
montada no CIAM (Centro de
Interpretação Ambiental), de
onde os inscritos iniciaram seus
desafios. No sábado acontece-
ram as provas de canoagem, pela
primeira vez realizada com du-
cks (caiaques infláveis) que des-
ceram o trecho básico do Rio
Jacaré Pepira, e técnicas verti-
cais, que fez sua estreia na ci-
dade. Cada uma reuniu 100 par-
ticipantes. No domingo pela
manhã foi a vez da corrida e ca-
minhada de montanha. Os atle-
tas enfrentaram trechos distin-
tos, de 6 a 12 km.

“Estamos bastante felizes
com o resultado da etapa. Con-
seguimos reunir um bom núme-
ro de participantes da região,
proporcionando a inclusão das
pessoas através dos esportes de
aventura. Além disso, a realiza-
ção do Projeto na Trilha Certa
ainda este ano, seguindo todas os
protocolos de saúde, dá esperan-
ça de uma temporada maior no
próximo ano”, destaca Sérgio
Zolino, diretor geral do Adven-
ture Club.

O Projeto Na Trilha Certa foi
criado em 2011 pelo Adventure
Club. Também aconteceram edi-

ções em 2013, 2015, 2017,
2018, 2019 e agora em 2020. Ao
longo deste período tem propor-
cionado a vivência ao ar livre
com diversão e segurança a mi-
lhares de pessoas das comunida-
des por onde passou.

O Na Trilha Certa é uma rea-
lização do Adventure Club, Lei
de Incentivo ao Esporte, Secre-
taria Especial do Esporte, Minis-
tério da Cidadania e Governo
Federal, com patrocínio de Sa-
besp e EMS. O apoio institucio-
nal da Prefeitura de Brotas. Mais
informações no site
www.adventureclub.org.br


