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Transferência eletrônica de veículos
a compradores começa a funcionar

BB abrirá 14 agências voltadas
para agronegócio em seis estados
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Produção industrial fecha 2020
com queda de 4,5%, diz IBGE

www.jornalodiasp.com.br
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QUARTA-FEIRA, 3 DE FEVEREIRO DE 2021

A indústria brasileira fechou
2020 com uma queda de 4,5%
em sua produção. O desempe-
nho da indústria no ano passa-
do foi afetado pela pandemia
de covid-19. No período de
março e abril, quando houve
medidas de isolamento social
para enfrentar a doença, a in-
dústria recuou 27,1%.

Os dados são da Pesquisa
Industrial Mensal do Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). Vinte dos 26
ramos industriais pesquisados
tiveram queda na produção no
ano. Mais de 60% dos 805 pro-

dutos pesquisados pelo IBGE
tiveram redução.

Entre as atividades indus-
triais, a principal queda veio
dos veículos automotores, re-
boques e carrocerias (-28,1%).
Outras contribuições negativas
importantes vieram dos ramos
de confecção de artigos do ves-
tuário e acessórios (-23,7%),
indústrias extrativas (-3,4%),
metalurgia (-7,2%), couro, ar-
tigos para viagem e calçados (-
18,8%), outros equipamentos
de transporte (-29,1%) e im-
pressão e reprodução de gra-
vações (-38,0%).      Página 3
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Produção de petróleo
 no Brasil cresceu 5,5%

em 2020
Página 2

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,36
Venda:       5,36

Turismo
Compra:   5,26
Venda:       5,53

Compra:   6,44
Venda:       6,44

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

32º C

21º C

Quarta: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de e à noite.

Previsão do Tempo

O Fluminense (RJ) terá um
grande desafio nesta quarta-fei-
ra (3). A equipe carioca rece-
berá o Itambé/Minas (MG), lí-
der da Superliga Banco Do Bra-
sil 20/21 feminina de vôlei, às
19h, no ginásio das Laranjei-
ras, no Rio de Janeiro (RJ). A

Fluminense recebe
líder Itambé/Minas
nesta quarta-feira

partida será válida pela quar-
ta rodada do returno da com-
petição e terá transmissão ao
vivo do Canal Vôlei Brasil.

O Itambé/Minas lidera
a Superliga, com 39 pon-
tos (13 vitórias e uma der-
rota).                       Página 6

Circuito Ilhabela de Vela
Oceânica ganha o patrocínio

da Mitsubishi Motors
A Mitsubishi Motors do

Brasil anuncia que será a pa-
trocinadora máster da tem-
porada 2021 do Circuito
Ilhabela de Vela Oceânica,
competição mais tradicio-
nal do litoral paulista, pro-
movido pelo Yatch Club de
Ilhabela.

A partir desta edição o
evento passa a se chamar
Copa Mitsubishi - Circuito
Ilhabela de Vela Oceânica.
Além do patrocínio, realiza-
rá ações com a exposição de
seus mais recentes lança-
mentos automotivos a cada
etapa.                       Página 6

Maior campeonato regional do
kartismo nacional começa na 6ª feira:
vem aí a Copa SP de Kart 2021

A primeira etapa da temporada
2021 da Copa São Paulo de Kart
será realizada nesta sexta-feira (05)
em Cotia, na Grande São Paulo. O
Kartódromo Granja Viana receberá
mais uma vez o maior torneio regi-
onal de kartismo, que promete mais
um ano de disputas intensas na pista
em dez categorias diferentes.

Em um dos primeiros cam-
peonatos regionais de kart a se-
rem disputados no ano, as ativi-
dades de pista no KGV terão iní-
cio na manhã desta sexta-feira
(5), a partir das 8h10 (horários
de Brasília).                    Página 6
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Copa São Paulo de Kart Granja Viana

Pelo 2º ano consecutivo,
problema no câmbio tira

chances de pódio de Derani
nas 24 Horas de Daytona

Problema no câmbio impede briga pelo pódio

Pelo segundo ano consecutivo,
o brasileiro Pipo Derani enfrentou
problemas com a caixa de câmbio
do #31 Whelen Engineering Cadi-
llac DPi-V.R, da equipe Action Ex-
press Racing, e não pode lutar pelo
pódio nas 24 Horas de Daytona.

A 59ª edição da tradicional
corrida de endurance abriu neste

fim de semana (30 e 31) a tem-
porada 2021 do IMSA Wea-
therTech SportsCar Champi-
onship. Derani e os compa-
nheiros Felipe Nasr, Mike
Conway e Chase Elliott parti-
ram da pole position e se man-
tiveram na briga na maior par-
te da disputa.              Página 6
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OMS visita
instalação de
saúde animal
na China para

rastrear
covid-19

Uma equipe de investiga-
dores liderada pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS)
chegou na terça-feira (2) a
uma instalação de saúde ani-
mal da cidade chinesa de
Wuhan em busca de pistas
sobre a origem da pandemia
da covid-19.

A equipe independente já
visitou hospitais importantes,
o centro de controle de doen-
ças regional e o mercado de
frutos do mar de Huanan, onde
se acredita que o primeiro
foco de infecções se originou
no final de 2019.          Página 3

Oxford
afirma que

sua vacina é
76% eficaz

por três
meses após
uma dose

A vacina contra covid-19
desenvolvida pela Universi-
dade de Oxford e pela Astra-
Zeneca tem 76% de eficácia
contra infecções sintomáti-
cas durante três meses após
uma única dose, e a eficácia
aumenta quando a segunda
dose é dada mais tarde, mos-
trou um estudo divulgado na
terça-feira (2).

Segundo a Universidade
de Oxford, as conclusões do
estudo, que ainda não foi ana-
lisado pela comunidade cien-
tífica, endossam a decisão do
Reino Unido de aumentar o
intervalo entre a dose inicial
e a de reforço para 12 sema-
nas.                             Página 3
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A produção de petróleo no
Brasil cresceu 5,5% em 2020,
segundo o Boletim Mensal de
Produção de Petróleo e Gás,
divulgado na terça-feira (2)

pela Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP). Desde
2016, a alta acumulada chega
a 17,1%.

A publicação também infor-
ma que a produção de gás natural
aumentou 4,1% em relação a
2019, e que, desde 2016, subiu
23,1%.                           Página 3

Instituto do Câncer recebe
selo de reacreditação

internacional

Vacina russa Sputnik V
revela 91,6% de eficácia

A vacina contra a covid-19
desenvolvida pela Rússia, a Spu-
tnik V, revelou uma eficácia de
91,6% contra as formas sinto-
máticas da doença, segundo re-
sultados publicados na terça-fei-
ra (2) na revista médica The Lan-
cet e validados por especialistas
independentes.

“O desenvolvimento da Spu-

tnik V tem sido criticado pela sua
precipitação, por ter saltado eta-
pas e pela falta de transparên-
cia, mas os resultados são cla-
ros e o princípio científico des-
sa vacinação está demonstra-
do”, estimaram dois especialis-
tas britânicos, Ian Jones e Po-
lly Roy, num comentário ane-
xado ao estudo.              Página 4

SP determina atualização
diária  de vacinados
contra COVID-19
pela rede de saúde
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Instituto do Câncer recebe selo
 de reacreditação internacional
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O Instituto do Câncer do Es-
tado de São Paulo (Icesp), uni-
dade ligada ao Hospital das Clí-
nicas da Faculdade de Medicina
da USP e à Secretaria de Estado
da Saúde de SP, recebe o selo de
reacreditação da Joint Commis-
sion Internation (JCI), certifica-
ção internacional que reconhe-
ce a excelência no atendimento
e serviços oferecidos à popula-
ção.

O Icesp foi o primeiro hos-
pital da rede pública localizado
na capital a ser acreditado, em
2014, pela organização – consi-
derada uma das principais refe-
rências mundiais para atestar a
qualidade da assistência hospi-

talar. Em 2017, o Instituto foi
reacreditado pela agência ame-
ricana e, a cada três anos, se sub-
mete novamente à avaliação a
fim de manter o selo, conforme
ocorreu em 2020.

Com um time de profissio-
nais totalmente comprometidos
e capacitados e, em especial no
ano de 2020 com o intenso tra-
balho no enfrentamento da pan-
demia de Covid-19, a Instituição
se empenha em aprimorar pro-
cessos e garantir o melhor aten-
dimento em cada uma das áreas
de atuação. “Estar em busca
constante pela qualidade faz os
desafios serem cada vez maio-
res e tudo isso tem um objetivo

principal, oferecer a melhor as-
sistência possível ao paciente”,
afirma o presidente do Conse-
lho Diretor do Icesp, Ivan Cec-
conello.

“Ter este reconhecimento
representa credibilidade”, res-
salta o diretor geral do Institu-
to, Paulo Hoff. “Manter uma cer-
tificação tão relevante como a
JCI significa não só ter passado
por uma avaliação rigorosa de
desempenho, mas a consolida-
ção como Instituição de referên-
cia no setor da saúde”, comple-
ta.

“É fundamental estar sempre
em busca do aperfeiçoamento
dos métodos e processos. A ava-
liação externa é uma das estra-
tégias do Icesp para permanecer
em constante evolução e o re-

sultado reflete a dedicação dos
profissionais alinhados com a
missão e valores do Instituto”,
destaca a diretora executiva,
Joyce Chacon Fernandes.

Alguns números da JCI no
Brasil e no mundo mostram a
importância da reacredita-
ção:

A Joint Commission Interna-
tional é referência em Qualida-
de e Segurança e atestou o com-
prometimento do Icesp com a
sociedade brasileira.

Novecentas e cinquenta e
quatro instituições no mundo
receberam o selo da JCI. No
Brasil, há 61 instituições de saú-
de que possuem o selo, sendo 38
hospitais.

No estado de São Paulo são

22 instituições com selo JCI,
sendo 20 delas localizadas na
capital. Desse total, o Icesp é a
única instituição que atende in-
tegralmente pela Rede Pública
de Saúde do Sistema Único de
Saúde (SUS).

Sobre o Instituto do Cân-
cer

O Instituto do Câncer do Es-
tado de São Paulo é um dos mai-
ores centros de oncologia da
América Latina com foco em as-
sistência, ensino e pesquisa.
Atendimento 100% pelo SUS
(Sistema Único de Saúde) e cer-
tificado internacionalmente pela
Joint Commision International.

Com base na assistência e
gestão humanizada, o Icesp pro-
porciona um atendimento efici-
ente para melhorar a qualidade

de vida de quem passa por trata-
mento oncológico. O hospital
possui índice de 96,2% de satis-
fação e já atendeu mais de 115
mil pessoas. Atualmente são 45
mil pacientes em atendimento.

Diariamente circulam pelas
instalações cerca de 10 mil pes-
soas, número maior do que a
população de muitas cidades
brasileiras. Atende hoje cerca de
10% dos casos de câncer da rede
pública do Estado de São Paulo.

Desde 2008, o Instituto já
realizou 2,2 milhões consultas
médicas, 26 milhões de exames
de análises clínicas e 2 milhões
de exames de imagem. Neste
período, ultrapassou a marca de
560 mil sessões de radioterapia
e mais de 560 mil sessões de
quimioterapia.

Escolas reabrem para planejamento presencial
e fornecimento de merenda para estudantes

Desde segunda-feira (1º) as
escolas da rede estadual de São
Paulo estão abertas para rece-
ber os estudantes que precisam
de maior apoio, atender as fa-
mílias e também para que a
equipe gestora e os professo-
res possam se preparar para o
retorno das aulas, programado
para o próximo dia 8/2.

Para os estudantes em situ-
ação de vulnerabilidade será
servida a merenda escolar. São
mais de 770 mil alunos que se
encaixam nesta faixa, mas para

poder receber a refeição é ne-
cessário manifestar o interesse
no portal da Secretaria Escolar
Digital – SED. Caso tenham di-
ficuldade de acesso, pais, res-
ponsáveis ou alunos com mais de
18 anos podem procurar a es-
cola para auxiliá-los.

Já as equipes escolares com
exceção dos servidores perten-
centes ao grupo de risco, irão
participar do planejamento pre-
sencial para o retorno das au-
las. Uma programação especial
será oferecida e irá contemplar

momentos de estudo, mas a re-
comendação é para que o foco
esteja nas atividades de prepa-
ro para as aulas presenciais e
remotas neste início do ano le-
tivo de 2021.

Além de acompanhar as
transmissões ao vivo, os profis-
sionais também poderão assis-
tir aÌ gravação das formações,
que serão disponibilizadas no
Repositório do Centro de Mídi-
as e em seu Youtube. Assim, os
professores que atuarem em tur-
no oposto daquele em que ocor-

rer as transmissões, poderão as-
sisti-las por um desses canais.

É importante lembrar que os
professores deverão participar
do planejamento escolar de
acordo com sua carga horária e
períodos de trabalho. Além dis-
so, o planejamento escolar 2021
ocorreraì de maneira presenci-
al, nas escolas, desde que forem
respeitados os protocolos sani-
tários para garantir a saúde dos
profissionais. Aqueles perten-
centes ao grupo de risco pode-
rão participar de forma remota.

SP determina atualização diária
de vacinados contra COVID-19

pela rede de saúde
A Secretaria de Estado da

Saúde de São Paulo determinou
que todos os serviços de saúde
– públicos ou privados – atuali-
zem diariamente o número de
pessoas vacinadas contra o novo
coronavírus na plataforma VACI-
VIDA, ferramenta digital criada
pelo Governo de SP para moni-
toramento da campanha.

A medida foi estabelecida
em Resolução publicada na sex-
ta-feira (29), reiterando a obri-
gatoriedade de que todos os ser-

viços SUS ou privados que apli-
quem vacinas abasteçam todos
os dias a plataforma, com regis-
tros nominais de aplicação de
vacinas contra COVID-19. O
descumprimento sujeita o servi-
ço às penalidades previstas no
Código Sanitário do Estado de
São Paulo, que prevê multa de até
R$ 290 mil.

“Isto é fundamental para ras-
treabilidade e monitoramento
das pessoas imunizadas. O VA-
CIVIDA foi desenvolvido consi-

derando as melhores práticas de
segurança da informação, com
uso de tecnologia de ponta, e seu
uso é crucial para o êxito da cam-
panha”, afirma o Secretário de
Estado da Saúde, Jean Gorin-
chteyn.

Os dados registrados e tra-
fegados têm confidencialidade e
inviolabilidade asseguradas,
como ocorre com outros siste-
mas de informação em saúde,
conforme estipula a LGPD (Lei
Geral de Proteção de Dados).

Os serviços de saúde devem
registrar diariamente os vacina-
dos no site https://
vacivida.sp.gov.br/imunizacao/.
O tutorial do sistema para as sa-
las vacinais está disponível em http:/
/www.saude.sp.gov.br/resources/
cve-centro-de-vigilancia-epidemio-
logica/vacina/vacivida_tutorial.pdf.
Os serviços aplicadores de vacinas
contam com help desk (0800
722 8900) e treinamento virtu-
al pelo Centro de Vigilância Epi-
demiológica.

Metrô e Casa de Portugal realizam exposição
A Cara de São Paulo – Personagens da Cidade

O Metrô de São Paulo e a
Casa de Portugal realizam a ex-
posição A Cara de São Paulo –
Personagens da Cidade. A mos-
tra resgata a presença portugue-
sa na história de São Paulo, além
de destacar a identidade pluralis-
ta da cidade que acolhe a todos
que passam por ela.

Com curadoria da apresenta-

dora e jornalista Ana Maria Bra-
ga e do maestro João Carlos
Martins, a exibição reúne vin-
te imagens dos fotógrafos
luso-brasileiros Bruno Sere-
no e Catarina Machado. As fo-
tografias retratam persona-
gens de destaque de diversos
setores da sociedade nascidos
na cidade ou não, mas que se

identificam como paulistanos
e possuem um grande amor pela
metrópole.

Nesta edição, as vinte perso-
nalidades foram escolhidas con-
forme as sugestões que foram
trazidas por representantes de
diversos segmentos da cidade,
até para que não se reduzam, num
primeiro momento, as várias

possibilidades de representa-
ções que ilustrem o que viria a
ser a cara de São Paulo.

A exposição segue em car-
taz até o dia 26/02, na Galeria
de Artes da Casa de Portugal,
localizado no bairro da Liberda-
de. A mostra  também pode ser
vista online através do site: ht-
tps://biblioteca.metrosp.com.br.

Fatecs divulgam segunda chamada do
Vestibular para o primeiro semestre

A segunda relação dos con-
vocados do processo seletivo
das Faculdades de Tecnologia do
Estado (Fatecs) para o primeiro
semestre de 2021 está disponí-
vel no site da unidade onde o
candidato pretende estudar. Em
respeito ao distanciamento so-
cial necessário para o controle
da pandemia, os procedimentos
para matrícula serão totalmente
online.

As convocações ocorrem
por e-mail – é indispensável ve-
rificar a caixa de lixeira e spam
– e a matrícula deve ser feita por
meio da interface do Sistema
Integrado de Gestão Acadêmica
(Siga) na quarta-feira (3).

Importante: quem não enviou
a documentação solicitada na
Portaria (veja relação abaixo)
ainda pode efetuar o upload dos
documentos no Siga.

Vestibulandos sem acesso à
internet poderão comparecer à
Fatec, no dia da matrícula, para
utilização de um terminal de
computador, desde que não seja
feriado municipal na cidade

onde a unidade está sediada. Os
interessados devem entrar em
contato com a Fatec mais pró-
xima para verificar horário de
atendimento.

Para utilizar os equipa-
mentos, será obrigatório o
uso de máscara de proteção
facial e também respeitar as
demais medidas de proteção
do Protocolo Sanitário Insti-
tucional do Centro Paula Sou-
za (CPS).

Se as vagas não forem pre-
enchidas na segunda chamada,
novas listas serão publicadas
exclusivamente nos sites das uni-
dades. Cabe ao candidato acom-
panhar a convocação.

Documentos para matrí-
cula

Para requerer a matrícula, os
convocados para os cursos su-
periores de tecnologia devem
fazer o upload legível dos se-
guintes documentos:

documento de identidade –
RG, carteira de identidade de
militar pelas Forças Armadas ou

pela Polícia Militar, cédula de
Registro Nacional de Estrangei-
ros (RNE) dentro da validade;

cadastro de pessoa física
(CPF) ou documento contendo
o número do CPF;

foto 3X4 de rosto recente,
fundo neutro;

documento de quitação com
o serviço militar para brasilei-
ros maiores de 18 anos do sexo
masculino;

histórico escolar completo
do Ensino Médio (frente e ver-
so);

certificado de conclusão do
Ensino Médio (frente e verso).

Para os aprovados que con-
cluíram o Ensino Médio por es-
tudos equivalentes no exterior,
no todo ou em parte, também é
necessário o upload do parecer
de equivalência de estudos rea-
lizados no exterior emitido pela
Secretaria da Educação ou Con-
selho Estadual de Educação
(frente e verso).

Documentos em língua es-
trangeira devem estar vistados
pela autoridade consular brasi-

leira no país de origem e acom-
panhados da respectiva tradução
oficial.

Os beneficiados pelo item
“escolaridade pública” do Siste-
ma de Pontuação Acrescida de-
vem fazer upload do histórico
escolar ou declaração compro-
vando que cursaram integral-
mente o Ensino Médio ou EJA
na rede pública municipal, esta-
dual ou federal, com detalha-
mento das escolas onde estuda-
ram.

Quem pretende obter apro-
veitamento de estudos em dis-
ciplinas já concluídas em outro
curso superior deve apresentar
a documentação referente à car-
ga horária, ementa e programa da
disciplina cursada e histórico
escolar da instituição de origem
– mais detalhes no Manual do
candidato.

Outras informações pelos
telefones (11) 3471-4103 (Ca-
pital e Grande São Paulo) e
0800-596 9696 (demais locali-
dades) ou em
vestibularfatec.com.br.

M Í D I A S
A coluna de política do jornalista  Cesar Neto  vem sendo

publicada na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Via In-
ternet desde 1996, www.cesarneto.com  foi se tornando referên-
cia das liberdades possíveis. No Twitter,  @CesarNetoReal  ...
Email  cesar@cesarneto.com

.
CÂMARA  (SÃO PAULO)
Ainda se recuperando de uma reinfecção do mutante e varian-

te vírus Corona (Covid 19). o vereador Milton Leite (DEM ex-
PFL) abre hoje os trabalhos do mandato 2021 - 2024. Leite che-
gará em 2022 aos 4 mandatos presidenciais, como o histórico
Antônio Carlos Rodrigues (PL)

.
PREFEITURA  (SÃO PAULO)
O reeleito prefeito Bruno Covas (PSDB) entrou na fase que

apenas e tão somente Gilberto Kassab (refundador e dono do PSD)
vivenciou antes dele. Os motivos são os mesmos . Os então pre-
feitos Serra e Doria deixaram os cargos pra se elegerem gover-
nadores do Estado de São Paulo

.
ASSEMBLEIA  (SÃO PAULO)
Coronel Telhada (ex-PSDB no PP que lidera o ‘centrão’ e agora

preside a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  direito de
querer ser eleito presidente da Mesa Diretora Oriundo do PP (ex-
ARENA),

.
GOVERNO  (SÃO PAULO)
O PSDB - agora ‘liberal de centro’ sob o comando de João

Doria - precisa começar a se reinventar em todos os Estados. O
fato é que enquanto Doria fatura com a vacina Coronavac (Butan-
tã) contra Covid 19, deputados federais e senadores não estão
imunes aos vírus das legendas

.
CONGRESSO  (BRASIL)
Pra compreender o que são os agrupamentos das bancadas e

dos partidos que se juntam - desde a Constituinte (1987 - 1990)
pra montar Mesas Diretoras e negociar com qualquer governo, é
preciso entender que o ‘centrão’ é o ajuntamento de gregos e
troianos em função de vender ...

.
(BRASIL)
... o que tiver pra entregar nas votações pela Mesa Diretora e

durante pelo menos 2 anos (iniciais e finais). Jogam o jogo de
acordo com os árbitr

PRESIDÊNCIA  (BRASIL)
O Presidente comemorava - antes da votação pra presidência

da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados - o tombo que levou
do próprio DEM (ex-PFL) o deputado (Rio) Rodrigo Maia. O
ACM Neto tá dizendo em off : “já vai tarde” e comemorando
mais espaços no governo Bolsonaro

.
PARTIDOS  (BRASIL)
Qual a grande diferença entre o DEM (ex-PFL que descolou

da antiga ARENA dos governos militares - 1964 a 1985), que
seguirá presidindo o Senado e o PP, que descolou da antiga ARE-
NA dos governos militares - 1964 a 1985), que assumirá a presi-
dência da Câmara dos Deputados ?

.
H I S T Ó R I A S
Como o Senado é um dos grandes assuntos de hoje, vale lem-

brar que o ex-governador (por mais tempo em São Paulo) Alck-
min (PSDB) reconhece que poderia estar entre os 2 eleitos se
tivesse disputado o cargo de senador - em vez da Presidência pela
2ª vez - nas eleições 2018

CESAR
 NETO
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OMS visita
instalação de saúde

animal na China para
rastrear covid-19

Uma equipe de investigadores liderada pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) chegou na terça-feira (2) a uma insta-
lação de saúde animal da cidade chinesa de Wuhan em busca de
pistas sobre a origem da pandemia da covid-19.

A equipe independente já visitou hospitais importantes, o
centro de controle de doenças regional e o mercado de frutos do
mar de Huanan, onde se acredita que o primeiro foco de infec-
ções se originou no final de 2019.

A viagem está indo “muito bem, excelente”, disse Peter
Daszak, um de seus membros e presidente da EcoHealth Allian-
ce, à Reuters, nesta terça-feira ao ser indagado pouco antes de
entrar na instalação de saúde animal.

O centro na província de Hubei, que combate doenças epidê-
micas em animais, poderia dar informações de como um coro-
navírus endêmico no morcego de ferradura pequeno do sudoeste
da China pode ter passado para os humanos, possivelmente atra-
vés de uma espécie intermediária.

Peter Ben Embarek, principal especialista da OMS em doen-
ças zoonóticas, que surgem em animais, foi um dos membros da
equipe vestida com macacões brancos de equipamento de prote-
ção pessoal vistos nas dependências do centro.

Um funcionário, também com equipamento de proteção, de-
sinfectou a rua adiante depois da entrada da equipe.

Na segunda-feira (1), o principal especialista em emergênci-
as da OMS, Mike Ryan, disse que a investigação pode não encon-
trar todas as respostas sobre a origem da covid-19, descrevendo
a missão como uma “história de detetive” que continua a suscitar
novas perguntas.

Ele também criticou aqueles que dizem que não aceitarão as
conclusões da equipe.

“Ela merece o apoio da comunidade internacional e merece
poder terminar seu trabalho”, acrescentou. (Agencia Brasil)

Oxford afirma que
sua vacina é 76%

eficaz por três meses
após uma dose

A vacina contra covid-19 desenvolvida pela Universidade de
Oxford e pela AstraZeneca tem 76% de eficácia contra infec-
ções sintomáticas durante três meses após uma única dose, e a
eficácia aumenta quando a segunda dose é dada mais tarde, mos-
trou um estudo divulgado na terça-feira (2).

Segundo a Universidade de Oxford, as conclusões do estudo,
que ainda não foi analisado pela comunidade científica, endos-
sam a decisão do Reino Unido de aumentar o intervalo entre a
dose inicial e a de reforço para 12 semanas.

O Reino Unido decidiu dar alguma proteção ao maior núme-
ro possível de pessoas ampliando o período de tempo entre as
duas doses das vacinas contra covid-19.

A AstraZeneca aprovou a medida, dizendo que a flexibilidade
para aumentar o tempo entre doses é a melhor estratégia para a
vacina.

Os resultados, coletados de testes no Reino Unido, do Brasil
e da África do Sul, indicaram que alguma proteção foi obtida
depois de uma dose e que as respostas imunológicas foram re-
forçadas com um intervalo maior até a segunda dose entre parti-
cipantes de 18 a 55 anos.

“A eficácia da vacina após uma única dose padrão da vacina
entre o dia 22 e o 90º dia pós-vacinação foi de 76%, e análises
modeladas indicaram que a proteção não diminuiu durante esse
período inicial de três meses”, disseram acadêmicos de Oxford.

De acordo com o estudo, a eficácia da vacina foi de 82,4%
com 12 semanas, ou mais, até a segunda dose – ela foi de 54,9%
quando a dose de reforço foi administrada menos de seis sema-
nas após a primeira dose. (Agencia Brasil)

OMS: câncer de
mama supera o de

pulmão e se torna o
mais comum

O câncer de mama tomou o lugar do câncer de pulmão e se
tornou a forma mais comum da doença, disse a Organização
Mundial da Saúde (OMS) na terça-feira (2).

“Pela primeira vez, o câncer de mama constitui agora o cân-
cer de ocorrência mais comum em todo o globo”, disse Andre
Ilbawi, especialista em câncer da OMS, em entrevista coletiva na
sede da Organização das Nações Unidas (ONU) antes do Dia
Mundial do Câncer, na quinta-feira (4).

O câncer de pulmão foi o tipo mais comum nas últimas duas
décadas, mas agora está em segundo lugar, à frente do câncer
colorretal, o terceiro mais disseminado, explicou Ilbawi.

Ele observou que a obesidade feminina é um fator de risco
comum no câncer de mama e também está elevando os números
gerais do câncer.

À medida que a população global cresce e a expectativa de
vida aumenta, o câncer deve se tornar mais comum, avançando
dos 19,3 milhões de casos novos por ano em 2020 para cerca de
30 milhões em 2040, segundo o especialista.

A pandemia de coronavírus está prejudicando o tratamento de
câncer em cerca de metade dos países analisados, disse Ilbawi, res-
saltando os atrasos de diagnósticos, o estresse extremo dos profis-
sionais de saúde e o impacto nas pesquisas. (Agencia Brasil)

O número de empresas aber-
tas em 2020 aumentou 6% em
relação ao ano de 2019. É o que
mostra o boletim anual do Mapa
de Empresas, divulgado  na ter-
ça-feira (2) pelo Ministério da
Economia. No ano passado, fo-
ram abertas 3.359.750 empresas
no país e fechadas 1.044.696, o
que deixou um saldo positivo de
2,3 milhões de empreendimen-
tos ativos. O número de empre-
sas fechadas também apresentou
uma queda de 11,3% em relação
ao ano anterior.

No total, o país fechou 2020
com 19.907.733 empresas ati-
vas, o que representa crescimen-
to de 3,2% em relação ao segun-
do quadrimestre (maio a agos-
to) de 2020. Segundo a pasta, o
número reflete as medidas to-
madas pelo governo para facili-
tar a abertura de empresas em
meio à pandemia da covid-19,
que levou muitas pessoas a bus-
carem no próprio negócio uma
oportunidade para gerar renda.

São Paulo, Minas Gerais e
Rio de Janeiro são os estados
que têm mais empresas ativas,
com quase 50%. O secretário de
Governo Digital do Ministério
da Economia, Luís Felipe Mon-
teiro lembrou que a maior parte

dos empreendimentos está no
setor terciário.

“Nessas empresas abertas há
uma predominância daquelas que
atuam no setor terciário da eco-
nomia, especialmente comércio
e prestação de serviços, que são
mais de 80% de empreendimen-
tos ativos no seguimento”, dis-
se Monteiro.

O boletim mostra ainda que
a maioria das novas empresas e
de microempreendedores indi-
viduais (MEI). Foram registra-
dos 11.262.384 MEIs ativos no
final do terceiro quadrimestre de
2020, dos quais 2.663.309 aber-
tos em 2020. Um crescimento
de 8,4% em relação ao mesmo
período de 2019.

De acordo com a subsecretá-
ria de Desenvolvimento das Micro
e Pequenas Empresas, Empreende-
dorismo e Artesanato, Antonia
Tallarida, os dados dos últimos anos
mostram que a abertura de MEIs
tem elevado a taxa total de empre-
sas abertas. Com isso, a taxa de re-
presentação total dos MEIs tem se
elevado nas medições.

“Em 2019 os micro empre-
endedores individuais represen-
tavam 77,6% dos negócios aber-
to e, em 2020, a gente atingiu a
marca de que 79,3% dos negó-

cios abertos são MEIs”, disse.
Entre outros pontos, o bole-

tim apura informações relativas
ao tempo médio de abertura de
empresas, número de aberturas
e fechamentos de empreendi-
mentos, localização e atividades
desenvolvidas.

Segundo o boletim, no tercei-
ro quadrimestre do ano passado
o tempo médio para a abertura de
uma empresa foi de dois dias e
13 horas o tempo médio para a
abertura de empresas no tercei-
ro quadrimestre de 2020. Em ja-
neiro de 2019, o tempo médio
era de cinco dias e nove horas.

Entre os estados, Goiás é que
apresenta o menor tempo médio
para a abertura de empresas, e
onde é possível registrar um
empreendimento em um dia e
duas horas. Na sequência, apare-
ce Sergipe, com o tempo médio
de um dia e cinco horas para a
abertura da empresa.

Já os estados com o maior
prazo de tempo para a abertura
de um empreendimento são: O
Rio Grande do Sul, onde se leva
em media,  três dias e 20 horas
para abrir uma empresa e Bahia,
onde se leva, em média, seis dias
e 20 horas. O estado, entretan-
to, vem apresentando uma evo-

lução nesse prazo, diminuindo
em 22 horas o prazo na compa-
ração com o quadrimestre ante-
rior (maio a agosto de 2020)
para abrir uma empresa.

Entre as capitais, o destaque
é Curitiba (PR), onde se leva, em
média, 22 horas para se abrir uma
empresa. Em seguida, vem Maca-
pá (AP), com um dia e uma hora.
As capitais com maior prazo são
Recife, onde se leva três dias e 16
horas para abrir uma empresa, e
Salvador (BA), que apresenta o
prazo médio de oito dias e 17 ho-
ras para finalizar o procedimento.
A capital vem melhorando a cada
quadrimestre, diminuindo o pra-
zo em 24h em relação ao qua-
drimestre anterior.

O secretário especial adjun-
to de Desburocratização, Gestão
e Governo Digital, Gleisson
Rubin, disse que com as medi-
das adotadas para diminuir a bu-
rocracia, atualmente, cerca de
45,5% das empresas conseguem
ser abertas em menos de um dia.

“São as empresas classifica-
das como de baixo risco, que res-
pondem por 60% do total de re-
gistros e para as quais não existe
a necessidade de obtenção de al-
varás e licenças e de serviços”,
disse. (Agencia Brasil)

Número de trabalhadores em home
office diminui em novembro de 2020

O percentual de pessoas em
home office, trabalho remoto,
se manteve em queda em novem-
bro de 2020 e atingiu 7,3 mi-
lhões de pessoas trabalhando
remotamente, redução de, apro-
ximadamente, 260 mil pessoas
em relação ao mês anterior.

O resultado representa
9,1% dos 80,2 milhões de ocu-
pados e não afastados. Os nú-
meros fazem parte do estudo
sobre o trabalho remoto no
país durante a pandemia de co-
vid-19, divulgado na terça-fei-
ra (2) pelo Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada (Ipea).

De acordo com o Ipea, a re-
muneração desses profissio-
nais somou R$ 32 bilhões, va-
lor equivalente a 17,4% dos R$
183,5 bilhões da massa de ren-
dimentos efetivamente recebi-
da por todos os ocupados no
país. No mês anterior, 9,6%
das pessoas ocupadas e não
afastadas foram responsáveis
por 18,5% da massa de rendi-
mentos.

O estudo mostrou ainda que
as mulheres e pessoas brancas

são a maior ia no perfil dos tra-
balhadores em home office, que
tem se mantido estável desde a
primeira análise, baseada nos
dados de maio de 2020. Em no-
vembro, 57,8% das pessoas em
trabalho remoto eram mulheres,
65,3% eram da cor branca, 76%
tinham nível superior comple-
to e 31,8% apresentavam ida-
de entre 30 e 39 anos.

O setor formal continua
predominando no teletrabalho,
que representa 6,2 milhões de
pessoas ou 84,8% do total. Já
na informalidade eram 15,2%
dos trabalhadores ou 1,1 mi-
lhão de pessoas que desempe-
nhavam as funções remota-
mente.

Conforme o estudo, 30% da
massa de rendimentos na dis-
tribuição por atividade, foi ge-
rada por pessoas no setor de
serviços que não estavam em
home office, 16,4% corres-
ponderam ao setor público,
14,7% na indústria e 10,7% no
comércio.

A contribuição das pessoas
em trabalho remoto é similar

à registrada com os trabalhado-
res da indústria ou do setor pú-
blico, uma vez que elas foram
responsáveis por 17,4% da
massa em novembro.

O Brasil tinha 2,85 milhões
de pessoas trabalhando remo-
tamente em novembro no se-
tor público e 4,48 milhões no
setor privado. Isso significa
que País tinha 2,85 milhões tra-
balhando remotamente no se-
tor público e 4,48 milhões no
setor privado em novembro,
sendo que 38,9% em home
office eram do setor público ,
o que corresponde ao maior
percentual observado desde o
início da análise.

Segundo o Ipea, o estudo
utilizou dados da última análi-
se da Pnad Covid-19, divulga-
dos pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Para Geraldo Góes, um dos au-
tores da pesquisa intitulada O
Trabalho Remoto e a Pande-
mia: o que a Pnad Covid-19
nos mostrou, conclui uma eta-
pa de avaliações sobre os im-
pactos da pandemia no merca-

do de trabalho. “Essa nota en-
cerra um ciclo que nos permi-
tiu fazer um retrato do traba-
lho remoto no país”, observou.

O Sudeste continuou sendo
a região que concentrou a mai-
or parte de pessoas em trabalho
remoto (58,3%) e o Distrito
Federal (20%), Rio de Janeiro
(15,6%) e São Paulo (13,1%)
tiveram os maiores percentuais
de pessoas nessa situação. Já os
menores percentuais foram re-
gistrados no Pará (3,1%), no
Amazonas (3,5%) e no Mato
Grosso (3,8%).

Os estados do Nordeste,
Sudeste e Sul, incluindo ainda
o Amapá e o Pará apresentaram
os maiores índices de desigual-
dade, enquanto os estados do
Centro-Oeste registraram os
menores índices. A análise foi
feita também com base nos da-
dos da Pnad Covid-19, com os
quais os pesquisadores calcu-
laram o Índice de Gini, utiliza-
do para medir a desigualdade,
do rendimento de todos os tra-
balhos remotos, por Unidade
da Federação. (Agencia Brasil)

BB abrirá 14 agências voltadas
para agronegócio em seis estados
Os produtores rurais de seis

estados poderão contar com
atendimento especializado do
Banco do Brasil (BB). Até o fim
de março, a instituição financei-
ra abrirá 14 agências voltadas
para o agronegócio.

As novas agências funciona-
rão nas seguintes cidades: Rio
Verde (GO), Sorriso (MT), Dou-
rados (MS), Cascavel (PR), Ma-

55,2% do crédito rural no país.
Até setembro, segundo os dados
mais recentes, o total de crédi-
to do banco voltado para o agro-
negócio somava R$ 190,5 bi-
lhões corresponde a 26% da car-
teira de crédito total da institui-
ção. Nos 12 meses terminados
em setembro, o volume de cré-
dito rural cresceu 4,2%. (Agen-
cia Brasil)

Produção de petróleo no Brasil
cresceu 5,5% em 2020

A produção de petróleo no
Brasil cresceu 5,5% em 2020,
segundo o Boletim Mensal de
Produção de Petróleo e Gás, di-
vulgado na terça-feira (2) pela
Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP). Desde 2016, a alta acu-
mulada chega a 17,1%.

A publicação também infor-
ma que a produção de gás na-
tural aumentou 4,1% em rela-
ção a 2019, e que, desde 2016,
subiu 23,1%.

O boletim divulgado  pela
ANP traz dados sobre o mês de
dezembro e consolida as infor-
mações sobre o ano de 2020. A
produção média de petróleo no
país chegou a 2,94 milhões de
barris por dia em 2020, enquan-
to a de gás natural atingiu 127
milhões de metros cúbicos por
dia. Em 2016, o país produzia

em média 2,509 milhões de bar-
ris de petróleo e 104 milhões de
metros cúbicos de gás.

O Rio de Janeiro respondeu
por 79,3% da produção nacional
de petróleo e 55,8% da de gás
natural, os maiores percentuais
desde 2016. Naquele ano,
66,9% do petróleo e 43,8% do
gás natural do país saíam do Rio.

São Paulo tem a segunda
maior fatia nos dois casos, com
9,1% para o petróleo e 15% para
o gás. Em termos percentuais, a
produção paulista perdeu espa-
ço em relação a 2016, quando
respondia por 11,2% do petró-
leo e 15,4% do gás.

Depois de ter assumido a li-
derança em 2018, a Bacia de
Santos ampliou sua vantagem em
2020, quando chegou a 66% da
produção de petróleo e 67,3%
da produção de gás do país.

Apesar da alta anual,  a pro-
dução de petróleo teve queda
em dezembro, com uma redu-
ção de 1% em relação a no-
vembro e de 12,2% em relação
a dezembro de 2019. Já no
caso do gás natural houve au-
mento de 0,5% ante novembro
e de 7,8% na comparação com
dezembro de 2019.

Os campos operados pela
Petrobras, com ou sem parcei-
ros, responderam por 93,7% da
produção brasileira de petróleo
e gás natural naquele mês.
Quando considerados apenas
os campos com participação
exclusiva da estatal, o percen-
tual é de 38,3%.

A produção total do pré-sal
em dezembro representou 69%
da produção nacional de gás na-
tural e petróleo. Em dezembro
de 2020, houve aumento de

0,3% na comparação com no-
vembro e de 8,4% em relação a
dezembro de 2019.

Ainda segundo dados do úl-
timo mês do ano passado, a pro-
dução brasileira veio principal-
mente dos campos marítimos,
responsáveis por 96,7% do pe-
tróleo e 81,5% do gás natural
produzidos no país.

Apesar disso, se considera-
das todas as áreas responsáveis
pela produção nacional de petró-
leo e gás em dezembro, 62 são
marítimas e 206, terrestres. Dos
6.489 poços produtivos no país,
apenas 499 ficam no mar, e
5.990 são terrestres.

Segundo a ANP, 2,8% da
produção brasileira de petróleo
em dezembro é considerada
óleo leve, 91,3% é de óleo mé-
dio e 5,9%, de óleo pesado.
(Agencia Brasil)

ringá (PR), Londrina (PR), Pon-
ta Grossa (PR), Ijuí (RS), Santa
Maria (RS), Passo Fundo (RS),
Araçatuba (SP), Presidente Pru-
dente (SP), Ribeirão Preto (SP)
e Franca (SP).

Atualmente, o BB tem qua-
tro agências do tipo: em Goi-
ânia, Uberlândia (MG), Cam-
po Grande (MS) e Campo
Mourão (PR).

O Banco do Brasil também
intensificará o atendimento
por gerentes especializados
em agronegócio, com o refor-
ço de 276 profissionais vol-
tados para o setor. Segundo a
instituição financeira, o núme-
ro de clientes com atendimen-
to especializado saltará de 158
mil para 227 mil.

Atualmente, o BB concentra



Comitiva do governo vai à Europa
e Ásia para reuniões sobre 5G
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Uma comitiva do governo
federal, liderada pelo ministro
das Comunicações, Fábio Faria,
iniciou na terça-feira (2) viagem
a cinco países da Europa e Ásia
para tratar da implementação, no
Brasil, da tecnologia 5G, a quin-
ta geração de comunicação mó-
vel. O voo está previsto para sair
às 14h, com retorno no próxi-
mo dia 13.

Em pronunciamento no Pa-
lácio do Planalto, em Brasília,
Faria explicou que estão mar-
cados encontros com dirigen-
tes de empresas de telecomu-
nicações e reuniões governa-
mentais na Suécia, Finlândia,
Coreia do Sul, no Japão e na
China. O objetivo é conhecer
modelos internacionais para
aprimorar o desenvolvimento
dessa tecnologia no Brasil.

A previsão é que o leilão das
faixas de radiofrequência desti-
nadas à conexão do 5G aconte-

ça ainda no primeiro semestre.
Além de Faria, integram a

comitiva o secretário executivo
do Ministério das Comunica-
ções, Vitor Menezes, o secretá-
rio de Assuntos Estratégicos do
Planalto, Flávio Rocha, os mi-
nistros do Tribunal de Contas
da União (TCU), Bruno Dantas,
Vital do Rêgo e Walton Alen-
car; além de um representante
do Ministério da Defesa espe-
cialista em cyber segurança e
representantes do Ministério
das Relações Exteriores.

Faria explicou que, após
aprovado pela Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (Ana-
tel), o edital do leilão será ana-
lisado pelo TCU, por isso a
presença dos ministros na co-
mitiva. O tribunal tem até 150
dias para apreciar o documen-
to. Entretanto, de acordo com
Faria, diante de vários proces-
sos já adiantados, houve uma

sinalização do TCU de que esse
prazo pode ser reduzidos para
60 dias. “Com isso, economi-
zaremos 90 dias para adiantar-
mos o processo do leilão do
5G”, disse o ministro.

Na segunda-feira  (1º), a
Anatel iniciou a análise da pro-
posta de edital mas, após pedi-
do de vista feito pelo presiden-
te da agência, Leonardo de
Morais, a decisão deve ficar
para o dia 24 de fevereiro,
quando o Conselho Diretor ser
reunirá novamente para tratar
do tema. O relator do proces-
so é o conselheiro Carlos Ma-
nuel Baigorri.

De acordo com o Ministé-
rio das Comunicações, três dos
cinco conselheiros foram favo-
ráveis à proposta apresentada por
Baigorri e houve unanimidade
quanto à criação de uma rede
privativa de comunicação para a
administração pública federal.

Na semana passada, o governo
editou portaria em que constam
as diretrizes do leilão, incluin-
do essa rede que, segundo Faria,
vai abranger as comunicações de
toda a administração pública e
Forças Armadas e estará, tam-
bém, à disposição de outros ór-
gão do Legislativo, Judiciário e
Ministério Público.

Segundo ele, a escolha do
operador dessa rede privativa
seguirá critérios técnicos e de
preço e poderá ser a estatal Te-
lebras ou uma empresa privada.
Caso a escolhida seja uma em-
presa privada, o governo deverá
rever o decreto da Política Na-
cional de Telecomunicações,
que atribui à Telebras a gestão de
rede privativa de governo. A es-
tatal está incluída no Programa
de Parcerias de Investimentos
(PPI), do Ministério da Econo-
mia, e em estudo para ser priva-
tizada. (Agencia Brasil)

Covid-19: Amazonas já transferiu
 424 pacientes para outros estados

A lotação dos hospitais do
Amazonas, por causa do aumen-
to do número de casos da covid-
19 em janeiro, obrigou o gover-
no local a transferir para outros
estados 424 pacientes em trata-
mento contra a doença.

Segundo o governo estadual,
desde o último dia 15, 389 paci-
entes foram levados de Manaus
para 15 cidades: Belém (17); Bra-
sília (15); Curitiba (35); Floria-
nópolis (11); Goiânia (48); João
Pessoa (15); Maceió (30); Natal
(42); Palmas (17); Porto Alegre
(17); Recife (26); São Luís (39);
Teresina (23); Uberaba (18) e
Vitória (36).

Dos municípios de Tabatin-
ga e Parintins, no interior do es-
tado, 35 pessoas infectadas pelo
novo coronavírus foram transfe-
ridas para as cidades de Curitiba
(13), Natal (13), Belém (6) e

Rio Branco (3).
Além dos pacientes de covid-

19, oito pessoas que precisavam
de tratamento contra câncer fo-
ram removidas para a cidade do
Rio de Janeiro, onde passarão
por cirurgias no Hospital de Cân-
cer, do Instituto Nacional de
Câncer (Inca).

Na semana passada, o minis-
tro da Saúde, Eduardo Pazuello,
afirmou que os governos fede-
ral e estadual estimavam ter que
transferir cerca de 1,5 mil do-
entes do Amazonas para outras
regiões. Segundo o ministro, a
medida seria necessária para
“equilibrar a demanda e a oferta
por leitos”, sobretudo em Ma-
naus, que concentra a metade da
população e tem o maior núme-
ro de hospitais do estado.

Parte dos pacientes transfe-
ridos tem retornado ao Amazo-

nas pouco a pouco, curados da
doença. Entre segunda-feira (1º)
à noite e o início da madrugada
de terça-feira (2), mais 21 paci-
entes voltaram para casa. Com
isso, chega a 126 o número de
pessoas que foram transferidas
para outros estados e, segundo
o governo amazonense, recupe-
raram-se da covid-19 e regres-
saram ou estão prestes a voltar
para casa.

No entanto, poucas horas
antes da chegada de um grupo de
21 pacientes ao Aeroporto In-
ternacional Eduardo Gomes, em
Manaus, 18 partiram do Aero-
porto Ponta Pelada, na zona sul
de Manaus, com destino à capi-
tal paranaense, Curitiba.

De acordo com o governo do
Amazonas, a continuidade das
transferências “possibilita a me-
lhoria do fluxo de atendimento

na rede pública de saúde”. As
remoções contam com o apoio
do Ministério da Saúde e da For-
ça Aérea Brasileira (FAB).

A Secretaria estadual de Saú-
de garante que todos os pacien-
tes removidos para outros esta-
dos são avaliados por equipes
médicas que atestam se estão
com quadro clínico estável e em
condições de suportar a viagem.

A Fundação de Vigilância em
Saúde informou que, até segun-
da-feira, o Amazonas totalizava
268.717 casos confirmados de
covid-19 e 8.266 mortes em
decorrência das complicações
causadas pela doença. Além dis-
so, 94% dos leitos de unidade de
terapia intensiva (UTI) e 88%
dos leitos clínicos destinados ao
atendimento exclusivo de paci-
entes com a covid-19 estavam
ocupados. (Agencia Brasil)

Vacina russa Sputnik V
revela 91,6% de eficácia

A vacina contra a covid-19
desenvolvida pela Rússia, a
Sputnik V, revelou uma eficá-
cia de 91,6% contra as formas
sintomáticas da doença, segun-
do resultados publicados na
terça-feira (2) na revista mé-
dica The Lancet e validados por
especialistas independentes.

“O desenvolvimento da
Sputnik V tem sido criticado
pela sua precipitação, por ter
saltado etapas e pela falta de
transparência, mas os resulta-
dos são claros e o princípio
científico dessa vacinação está
demonstrado”, estimaram dois
especialistas britânicos, Ian
Jones e Polly Roy, num co-
mentário anexado ao estudo.

Isto “significa que uma va-
cina extra pode ser acrescen-
tada à luta contra a covid-19”,
ressaltaram os dois investiga-
dores, que não participaram no
estudo.

Os primeiros resultados de
eficácia verificados corrobo-
ram as afirmações iniciais da
Rússia, recebidas no  ano pas-
sado com desconfiança pela
comunidade científica interna-
cional.

Estes dados parecem colo-
car a Sputnik V entre as vaci-
nas com melhores desempe-
nhos, como as da Pfizer/BioN-
Tech, que anunciam uma eficá-
cia de cerca de 95% mas utili-
zam, no entanto, uma tecnolo-
gia diferente (RNA mensagei-
ro).

Nas últimas semanas come-
çaram a surgir pressões para
que a Agência Europeia do Me-
dicamento (EMA na sigla em
inglês) avaliasse rapidamente
o desempenho da Sputnik V, já
utilizada na Rússia e em países
como a Argentina e a Argélia.

Os resultados agora publi-
cados na The Lancet dizem res-
peito à última fase de ensaios
clínicos da vacina, a fase três,
que envolve cerca de 20 mil
voluntários.

Como é habitual, estes re-
sultados têm origem na equipe
que desenvolveu a vacina e con-
duziu os ensaios, sendo poste-
riormente submetidos à verifi-
cação de outros cientistas in-
dependentes antes da sua pu-
blicação.

Os resultados agora publi-
cados mostram que a Sputnik
V reduz em 91,6% o risco de

contrair uma forma sintomáti-
ca da covid-19.

Os participantes no ensaio,
realizado entre setembro e no-
vembro, receberam todos as
duas doses da vacina ou um pla-
cebo com três semanas de in-
tervalo.

Em cada uma das doses, fi-
zeram também um teste de
PCR e, nos dias seguintes à ad-
ministração da segunda dose, o
teste foi realizado apenas em
quem desenvolveu sintomas.

Um total de 16 voluntários
dos 14,9 mil que receberam
ambas as doses da vacina tive-
ram teste positivo (0,1%) em
comparação com 62 de 4,9 mil
voluntários que receberam o
placebo (1,3%).

Os autores apontam, no en-
tanto, uma limitação: uma vez
que os testes PCR só foram re-
alizados “quando os participan-
tes declararam ter sintomas de
covid-19, a análise da eficácia
diz respeito apenas aos casos
sintomáticos”.

“São ainda necessárias
mais pesquisas para determinar
a eficácia da vacina em casos
assintomáticos e na transmis-
são” da doença, explica a revis-
ta The Lancet em comunicado.

Além disso, com base em
cerca de 2 mil casos de pesso-
as com mais de 60 anos, o es-
tudo considera que a vacina pa-
rece eficaz nessa faixa etária,
com os dados parciais mos-
trando que protege muito bem
contra as formas moderadas a
severas da doença.

A Sputnik V da Rússia é uma
vacina de vetor viral, ou seja,
utiliza outros vírus tornados
inofensivos para o organismo
humano e adaptados para com-
bater a covid-19.

Trata-se da mesma técnica
utilizada pela vacina da Astra-
Zeneca (Oxford), que apresen-
ta uma eficácia de 60%, segun-
do a EMA.

Enquanto a vacina da Astra-
Zeneca se baseia num único
adenovírus de chimpanzé, a
Sputnik V utiliza dois adenoví-
rus humanos diferentes para
cada uma das injeções.

Segundo os seus criadores,
a utilização de um adenovírus
diferente em reforço da pri-
meira injeção deverá causar
uma melhor resposta imunoló-
gica. (Agencia Brasil)

Seis hospitais da Grande
São Paulo vão passar a atender
somente pacientes graves. Qua-
tro desses hospitais estão loca-
lizados na capital paulista: Hos-
pital Geral do Itaim Paulista,
Hospital Estadual da Vila Alpi-
na, Hospital Geral do Grajaú e
Hospital Geral de Pedreira. As
mudanças também foram feitas
nos hospitais de Itapecerica da
Serra e de Mogi das Cruzes.

Segundo a secretaria esta-
dual da Saúde de São Paulo, os
pacientes com quadros leves
que eram atendidos nessas uni-

Seis hospitais da
Grande SP vão
atender apenas

pacientes graves
dades serão orientados a bus-
car os serviços da rede de saú-
de municipal.

Essa medida, segundo a se-
cretaria, pretende priorizar o
atendimento a casos graves e
gravíssimos nestes seis hospi-
tais, que são mais capacitados
e equipados.

Haverá um período de
adaptação de três meses, até
que a rede municipal seja toda
organizada para atender à de-
manda dos pacientes leves que
antes eram atendidos nesses
hospitais. (Agencia Brasil)

Transferência eletrônica de veículos
a compradores começa a funcionar

A partir desta terça-feira (2)
compradores de veículos po-
dem sair da concessionária ou
da revendedora com o docu-
mento de propriedade emitido.
Entrou em funcionamento o
Registro Nacional de Veículos
em Estoque (Renave), sistema
que permite a transferência ele-
trônica da propriedade direto no
estabelecimento.

O sistema está disponível
para os departamentos estaduais
de Trânsito (Detrans) de todo o
país. Desenvolvido ao longo de
dois anos, o Renave vinha sendo
testado em seis estados: Espíri-
to Santo, Goiás, Mato Grosso do
Sul, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e São Paulo.

A adesão das concessionári-
as e das revendedoras será facul-

tativa. Os estabelecimentos po-
derão continuar a gerir os esto-
ques de forma manual. No entan-
to, os ministérios da Economia
e da Infraestrutura recomendam
a utilização do sistema. Segun-
do as pastas, o Renave trará agi-
lidade e segurança à transferên-
cia de propriedade de veículos.

O comprador poderá benefi-
ciar-se com reduções nas taxas
ou a supressão de cobrança de
serviços que se tornarão desne-
cessários após a automatização
do processo. Caberá aos Detrans
e aos fiscos estaduais decidirem
os descontos e as isenções.

Por meio do Renave, o co-
merciante comunica a compra
ou a venda do veículo. O siste-
ma verifica, nos bancos de da-
dos federal e estaduais, se há

impedimento para a transferên-
cia ou se há débitos e restrições.
O processo, que normalmente
leva dias, pode ser resolvido ins-
tantaneamente.

Além da transferência ele-
trônica de propriedade, o Rena-
ve oferece funcionalidades
como controle e livro eletrôni-
co de estoque e registros de
transferências e de movimenta-
ções de veículos entre lojistas.
O sistema foi desenvolvido em
conjunto pelo Serviço Federal de
Processamento de Dados (Ser-
pro), pelo Departamento Naci-
onal de Trânsito (Denatran) e
pela Secretaria Especial de Des-
burocratização, Gestão e Gover-
no Digital do Ministério da Eco-
nomia.

Após o Detran estadual ade-

rir ao Renave, a concessioná-
ria ou revendedora deve cadas-
trar-se no Sistema Credencia,
que autoriza automaticamente
as empresas a usar os serviços
eletrônicos do Denatran. O
acesso à plataforma exige cer-
tificado digital. Após o cadas-
tramento, a empresa terá seus
sistemas integrados às bases
do Detran estadual e da Receita
Federal.

Quando for efetuada uma
venda, basta registrar a operação
on-line que a API (conjunto de
programações), desenvolvida
pelo Serpro, valida a Nota Fis-
cal Eletrônica (NF-e) na base da
Receita e comunica automatica-
mente a transferência da propri-
edade aos órgãos competentes.
(Agencia Brasil)
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EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1047118-82.2019.8.26.0100.O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 1ªVara Cí-
vel, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Melo de Campos Gurgel Panseri Ferreira, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VERANICE MARIA DA SILVA CONSTRUÇÕES ME, CNPJ 26.606.967/0001-05, que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Attuale Indústria e Comércio de Produtos Plasticos Ltda. Epp., alegando em 
síntese a inexigibilidade do débito em razão do pagamento já realizado das notas fiscais sob números 19 e 20, requerendo o 
cancelamento definitivo da indicação a protesto objeto da presente demanda, bem como a condenação ao pagamento do valor de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS                   [2,3] 

Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 1108591-74.2016.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, Juiz de Direito da 4ª 
Vara Cível - Foro Central Cível/SP. Faz saber a Paulo Magalhães de Sousa CPF 912.197.103-00 e Maria do Carmo Carvalho 
Alves CPF 933.633.703-34, que Condomínio Edifício Residencial Ipiranga ajuizou ação de execução, para cobrança de R$ 
817,39 (set/2016), referente a débitos do apto. 910, integrante do condomínio autor. Estando os executados em lugar ignorado, 
expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, paguem o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos 
pela metade ou apresentem 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 05 de dezembro de 2020. [2,3] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1047725-40.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro 
Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Marilda Negrão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ESPACO PRODUCOES E 
EVENTOS LTDA, CNPJ 05.840.928/0001-06, na pessoa de seu representante legal e a ROBERTO CHUJI ISHII, CPF 060.384.288-79, que Banco 
Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 386.761,89 (maio/2020), referente ao saldo 
devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 4783000006110300424. Estando os executados em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para 

 
(art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de novembro de 2020.              B 03 e 04/02

7ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL I  SANTANA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001528-71.2020.8.26.0001. 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. FAZ SABER a KERIN IZZO, CPF 282.745.078-00, RG 18.251.564-3, que nos autos da ação 
de Cumprimento de Sentença, movida por HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A, procedeu-se a penhora 
sobre culo Imp/Fiat, tipo SLX, Placa DSN 2222, ano de fabricação 1994, modelo 1995, conforme Termo de 
Penhora de fls. 98, do qual foi nomeado depositário, o Sr. Kerin Izzo. Estando o executado em local incerto e não sabido, 
foi determinada a sua INTIMAÇÃO, da PENHORA por EDITAL, para que em 05 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, 
ofereça impugnação, na ausência da qual, prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de novembro/2020. 

5ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL XI  PINHEIROS 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002349-45.2020.8.26.0011. O MM. Juiz de Direito da 5ª 
Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr. André Salomon Tudisco, na forma da Lei, etc. FAZ 

SABER a HECTOR APARECIDO SENECHEN, Brasileiro, casado, Gerente, RG 242531283, CPF 134.415.548- 09, com 
endereço à Rua Leyla Haddad, 169/175, Jardim Sarah, CEP 05381-010, São Paulo  SP, que por este Juízo, tramita de 
uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por CENTRO DE EDUCAÇÃO HORIZONTES EIRELI. Encontrando-se o 
réu em local incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por 
EDITAL de que o documento de fls. 69/76, dos autos do processo em epígrafe, notícia o bloqueio parcial do valor do 
crédito em execução, que foi requisitada a transferência dos valores bloqueados e declarada efetiva em penhora o 
bloqueio realizado na conta de titularidade de executado e para que o executado se manifeste no prazo de 15 dias, na 
forma do artigo 854, §3º do CPC, sendo que no silêncio do executado, será expedido mandado de levantamento eletrônico 
ao exequente. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passa do 
nesta cidade de São Paulo, aos 13 de dezembro de 2020. 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0027733-15.2012.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, na 
forma da Lei, etc.Faz saber a Paulo Sérgio Guastaferro, que 
Reinaldo Issamu Tanaka ajuizou ação Exigir Contas, 
objetivando seja julgada procedente, condenando o réu a 
apresentar os documentos contábeis da empresa Freeway 

niais, 
movimentações financeiras dos anos de 2010/2011, e ao 
pagamento das custas e despesas processuais, e honorários 
advocatícios. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se 
edital de citação, para que em 15 dias a fluir do prazo supra, 
apresente as contas ou conteste o feito, sob pena de serem 
aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei.    [2,3] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 
1063738-75.2019.8.26.0002 O(A)MM.Juiz(a) de Direito da 10ª 
Vara da Família e Sucessões,do Foro Regional II Santo 
Amaro,Estado de São Paulo,Dr(a).FLAVIA BEATRIZ GONCA-
LEZ DA SILVA,na forma da Lei etc.,FAZ SABER a Juan Mar-
celo Becerra Tapia,CPF 351.XXX.978-XX,filho de Lilian Ros-
semary Tapiá Gamboa,que lhe foi proposta ação de Fixação 
de Guarda por parte de Petronila Luzgarda Bautista Valero 
Cueto e Miguel Angel Lascano Cueto, na qual se alegam, em 
síntese,serem avós maternos da menor A.B.L.C., nascida aos 
17/12/2013,filha do requerido e que exercem sua guarda fática 
desde 2016.Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabi-
do,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 considera-
do revel,caso em que será nomeado curador especial.O pro-
cesso tramita eletronicamente.A íntegra dos autos (petição ini-
cial,documentos e decisões) poderá ser visualizada na inter-
net,sendo considerada vista pessoal (art.9º,§ 1º,da Lei Federal 
nº11.419/2006) que desobriga a anexação. Para visualização, 
acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o número do processo e 
senha, que pode ser obtida em cartório. Petições, procura-
ções, defesas etc devem ser trazidos ao Juízo por peticiona-
mento eletrônico. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 09 de dezembro de 2020.        [02,03] 

CBE - Companhia Brasileira de Embalagens
CNPJ - 10.534.653/0001-04

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
O Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos dos artigos 123 e 294 da Lei nº 6.404/76, convida 
os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 10 de março de 2021, às 16:00 horas, a 
ser realizada excepcionalmente de forma digital, via videoconferência, pelo link abaixo indicado. Ordem do dia: 1. Exame, 
discussão e votação das demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018 e 31/12/2019; 2. 
Deliberação sobre o resultado do exercício social encerrado em 31/12/2018 e 31/12/2019; 3. Deliberação sobre a não distri-
buição de dividendos aos acionistas. 4. Eleição dos membros do Conselho de Administração, com a fi xação de seus honorá-
rios e mandato. Com vistas a permitir a organização dos trabalhos, solicitamos que eventuais procurações outorgadas pelos 
acionistas a seus representantes sejam encaminhadas para o e-mail marcela.correia@interfl oat.com.br, com 48h (quarenta 
e oito horas) de antecedência da AGE. Nos termos do artigo 1º, §2º, da IN nº 79/2020, a votação se dará mediante atuação 
remota. Link de acesso: https://meet.google.com/irn-qpdz-zmn. Na forma do artigo 133 da Lei das SAs, informa-
mos que se acham à disposição dos acionistas na sede da Companhia ou através de solicitação pelo email cassia.braz@
interfl oat.com.br: I. os relatórios da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos; II. a cópia 
das demonstrações fi nanceiras; e III. o parecer dos auditores independentes tudo relativos aos exercícios de 31/12/2018 e 
31/12/2019. Atenciosamente, Roberto Lombardi de Barros - Presidente do Conselho de Administração

Balanço Patrimonial/Ativo  2019 2018
Ativo circulante  11.357.307 3.803.417
Caixa e equivalentes de caixa  6.505 3.273.122
Aplicações financeiras - fundo exclusivo  69.558 503.069
Outras contas a receber e pagamentos antecipados  11.017 8.791
Impostos a recuperar  34.123 18.435
Caixa em depósito em garantia - aplicações 
 financeiras - fundo exclusivo  11.236.104 -
Ativo não circulante  3.999.646 3.836.811
Ativo de direito de uso  7.326 -
Investimento avaliado pelo método de 
 equivalência patrimonial - Eldorado  3.989.016 3.833.080
Participação em controlada - PE Investment  58 8
Equipamentos de escritório  3.246 3.723
Total do ativo  15.356.953 7.640.228

Balanço Patrimonial/Passivo e patrimônio líquido  2019 2018
Passivo circulante  15.058 9.011
Outras obrigações e provisões  7.719 5.306
Passivos de arredamento  1.986 342
Salários e encargos sociais  1.106 807
Impostos a recolher  1.879 872
Imposto de renda e contribuição social  2.368 1.684
Passivo não circulante  9.576.239 2.201.515
Passivos de arrendamento  5.573 1.515
Debêntures  997.768 -
Valor devido à Holding - PEBV  8.572.898 2.200.000
Patrimônio líquido  5.765.656 5.429.702
Capital social  53.211 53.211
Reserva de capital  5.267.790 5.267.790
Lucros acumulados  444.655 108.701
Total do passivo e do patrimônio líquido  15.356.953 7.640.228

As demonstrações financeiras completas que incluem, além dos 
quadros acima publicados, as notas explicativas e o parecer dos 
auditores independentes, Crowe Macro Auditores Independentes, 

encontram-se à disposição na sede da Companhia.Diretoria Samuel Saldanha Teixeira - CFO Fabio Yukio Yamamoto - Contador - CRC SP 252230/O-7

CA Investment (Brazil) S.A
CNPJ: 28.132.263/0001-73

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Valores expressos em milhares de reais)
Demonstração do Resultado e do Resultado Abrangente

  2019 2018
Custo de aquisição da Eldorado  - (18.738)
Despesas administrativas  (53.499) (10.496)
Prejuízo operacional  (53.499) (29.234)
Participação no prejuízo da controlada - PE Investment  (76) (92)
Participação nos lucros do investimento avaliado 
 pelo método de equivalência patrimonial - Eldorado  155.936 291.596
Ganhos com valor justo de ativos financeiros mensurados 
 ao valor justo por meio do resultado  213.526 1.229
Ganhos com valor justo de ativos financeiros 
 mensurados ao valor justo p/meio do resultado 
 - caixa em depósitos em garantia  41.537 -
Lucro antes dos resultados financeiros e 
 dos impostos  357.424 263.499
Receita financeira  76.419 121.840
Despesas financeiras  (5.696) (80)
Receita financeira - líquida  70.723 121.760
Lucro antes do IR e da CS  428.147 385.259
Imposto de renda e contribuição social  (92.193) (26.238)
Lucro líquido do exercício  335.954 359.021
Total do resultado abrangente do exercício  335.954 359.021

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
   Reserva Lucros Total do
  Capital de (prejuízo) patrimônio
Líquido  social capital acumulados líquido
Saldos em 31/12/2017  1 - (250.320) (250.319)
Conversão de títulos 
 conversíveis em 
 ações que não pagam 
 juros (ZCCB):
Capital social  53.210 - - 53.210
Reserva de capital  - 5.267.790 - 5.267.790
Lucro líquido do exercício  - - 359.021 359.021
Saldos em 31/12/2018  53.211 5.267.790 108.701 5.429.702
Lucro líquido do exercício    335.954 335.954
Saldos em 31/12/2019  53.211 5.267.790 444.655 5.765.656

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais  2019 2018
Lucro antes do IR e da contribuição social  428.147 385.259
Ajustes de: Depreciação do imobilizado  766 307
Estorno de arrendamento mercantil antes da IFRS 16  (1.858) -
Amortização do custo capitalizado sobre debêntures  218 -
Participação no prejuízo da controlada - PE Investment  76 92
Participação no resultado do investimento avaliado 

pelo método de equivalência patrimonial - Eldorado  (155.936) (291.596)
Ganhos com valor justo de ativos financeiros mensurados 

ao valor justo por meio do resultado  (213.526) (1.229)
Ganhos com valor justo de ativos financeiros 

mensurados ao valor justo por meio do 
resultado (depósito em garantia)  (41.537) -

 16.350 92.833
Lucro operacional antes das variações no capital de giro
(Aumento) / redução em ativos:
Aplicações financeiras - fundo exclusivo  647.038 (501.840)
Outras contas a receber e pagamentos antecipados  (2.226) (8.785)
Impostos a recuperar  (67.449) (25.056)
Aumento nos subgrupos do passivo:
Outras obrigações e provisões  7.897 1.236
Salários e encargos sociais  299 660
Impostos a recolher  1.006 488

Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) 
 atividades operacionais  602.915 (533.297)
Imposto de renda e contribuição social pagos  (34.386) (15.896)
Caixa liquido gerado pela /(aplicado nas) 
 atividades operacionais  568.529 (456.360)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Pagamento pela aquisição de controlada  (126) (100)
Pagamento pela aquisição da Eldorado  - (78)
Ajuste do preço de compra  - 76.947
Pagamento pelo imobilizado  (289) (4.030)
Conta caução (escrow account)  (11.200.000) -
Caixa líquido gerado pelas /(aplicado nas) 
 atividades de investimento  (11.200.415) 72.739
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Subscrição de título da dívida pela PEBV  6.372.898 3.491.000
Custo de debêntures pagas  (7.629) -
Emissão de debêntures  1.000.000 -
Caixa líquido gerado pelas atividades 
 de financiamento  7.365.269 3.491.000
(Redução)/aumento líquido em caixa e 
 equivalentes de caixa  (3.266.617) 3.107.379
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  3.273.122 165.743
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  6.505 3.273.122
(Redução)/aumento líquido em caixa e 
 equivalentes de caixa  (3.266.617) 3.107.379

R032 Seropédica Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 15.016.349/0001-99 - NIRE 35.300.466.608

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: Em 01/11/2020, às 09h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da
presença de acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restaram aprovadas pela
unanimidade dos presentes, sem ressalvas: (i) o aumento do capital social, totalmente integralizado, de R$ 118.323.013,00 para 
R$ 119.923.013,00 com um aumento efetivo, portanto, de R$ 1.600.000,00 mediante a emissão de 1.600.000 ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 por ação. (ii) as acionistas REDBR Consultoria e Participações Ltda. e 
Breof Empreendimentos Residenciais II Ltda. ratificaram expressa e previamente suas renúncias aos respectivos direitos de preferência
que lhes é conferido pelo Estatuto Social e pela Lei 6.404/76, na subscrição das novas ações, as quais foram totalmente subscritas pelo
acionista Breof Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia e serão integralizadas até o dia 31/07/2021, em moeda
correste nacional. (ii) a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia que passará a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 5º - O capital da Companhia é de R$ 119.923.013,00 dividido em 119.918.013 ações ordinárias e 5.000 ações preferenciais Classe
A, todas nominativas e sem valor nominal.” A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo
Lacombe Abbud, Presidente e Kenneth Aron Wainer e Secretário. Acionistas: BREOF Fundo de Investimento em Participações -
Multiestratégia, p. VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer, REDBR Consultoria
e Participações Ltda., p. Thomaz Ferreira Pompeo de Camargo e Celso Gonzalez Lima e Breof Empreendimentos Residenciais II Ltda.,
p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer. JUCESP n° 521.180/20-0 de 07/12/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VBI Vetor Araçatuba Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 12.157.413/0001-63 - NIRE 35.300.446.976

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: No dia 01/08/2020, às 10h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de
convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações:
Restaram aprovadas pela unanimidade dos presentes (i) o aumento do capital social da Companhia em R$ 330.000,00 mediante a emissão
330.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para subscrição privada, pelo preço de emissão total de R$ 330.000,00
integralmente destinado à conta de capital social, passando o capital social de R$ 106.493.946,00 para R$ 106.823.946,00 dividido em
106.823.946 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. As novas ações, que farão jus aos mesmos direitos atribuídos às demais ações
da Companhia, foram totalmente subscritas, pelas acionistas, sendo 275.451 ações pela acionista Breof Fundo de Investimento em
Participações - Multiestratégia, 29.700 ações pela acionista S.G.J. Empreendimentos Imobiliários Ltda. e 24.849 ações pela acionista ER Vetor
Empreendimentos e Participações Ltda., e serão integralizados até 05/08/2020, em moeda corrente nacional. (ii) a alteração do caput do Artigo
5º do Estatuto Social que passa a vigorar com a seguinte e nova redação, mantendo-se inalterados os seus parágrafos: “Artigo 5º. O capital
social é de R$ 106.823.946,00, dividido em 106.823.946 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” A presente ata é publicada na
forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud, Presidente e Kenneth Aron Wainer, Secretário. Acionistas: ER
Vetor Empreendimentos e Participações Ltda., p. Emiliano Rodrigues da Silva, S.G.J. Empreendimentos Imobiliários Ltda., p. Juliana Velludo
Rezek Rodrigues da Silva e Breof Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia, p. VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda.,
p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer. JUCESP n° 517.776/20-0 de 02/12/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VBI Vetor Araçatuba Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 12.157.413/0001-63 - NIRE 35.300.446.976

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, hora e local: No dia 01/11/2020, às 10h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de
convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações:
Restaram aprovadas pela unanimidade dos presentes: (i) o aumento do capital social da Companhia em R$ 320.000,00 mediante a emissão de
320.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão total de R$ 320.000,00 integralmente destinado à
conta de capital social, passando o capital social de R$ 108.543.946,00 para R$ 108.863.946,00 dividido em 108.863.946 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal. As novas ações, que farão jus aos mesmos direitos atribuídos às demais ações da Companhia, foram
totalmente subscritas pelos acionistas, sendo 267.104 ações pela acionista Breof Fundo de Investimento em Participações -  Multiestratégia, 
28.800 ações pela acionista S.G.J. Empreendimentos Imobiliários Ltda. e 24.096 ações pela acionista ER Vetor Empreendimentos e
Participações Ltda., e serão integralizadas até o dia 06/11/2020, em moeda corrente nacional. (ii) a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto
Social, que passa a vigorar com a seguinte e nova redação, mantendo-se inalterados os seus parágrafos: “Artigo 5º O capital social é de R$
108.863.946,00, dividido em 108.863.946 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” A presente ata é publicada na forma de extrato,
nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente e Kenneth Aron Wainer - Secretário. Acionistas: ER Vetor 
Empreendimentos e Participações Ltda., p. Emiliano Rodrigues da Silva, S.G.J. Empreendimentos Imobiliários Ltda., p. Juliana Velludo
Rezek Rodrigues da Silva e Breof Fundo de Investimento em Participações -  Multiestratégia, p. VBI Real Estate Gestão de Carteiras 
Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer. JUCESP nº 4.201/21-8 em 08/01/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VBI Vetor Araçatuba Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 12.157.413/0001-63 - NIRE 35.300.446.976

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, hora e local: No dia 01/10/2020, às 10h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de
convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações:
Restaram aprovadas pela unanimidade dos presentes: (i) o aumento do capital social da Companhia em R$ 820.000,00 mediante a emissão de
820.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para subscrição privada, pelo preço de emissão total de R$ 820.000,00 
integralmente destinado à conta de capital social, passando o capital social de R$ 107.723.946,00 para R$ 108.543.946,00, dividido em 108.543.946
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. As novas ações, que farão jus aos mesmos direitos atribuídos às demais ações da Companhia,
foram totalmente subscritas, pelas acionistas, sendo 684.454 ações pelo acionista Breof Fundo de Investimento em Participações -
Multiestratégia, 73.800 ações pela acionista S.G.J. Empreendimentos Imobiliários Ltda. e 61.746 ações pela acionista ER Vetor
Empreendimentos e Participações Ltda., que serão integralizados até 08/10/2020, em moeda corrente nacional. (ii) a alteração do caput do Artigo
5º do Estatuto Social que passa a vigorar com a seguinte e nova redação, mantendo-se inalterados os seus parágrafos: “Artigo 5º. O capital social
é de R$ 108.543.946,00, dividido em 108.543.946 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”. A presente ata é publicada na forma de
extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud, Presidente e Kenneth Aron Wainer, Secretário. Acionistas: ER Vetor
Empreendimentos e Participações Ltda., p. Emiliano Rodrigues da Silva, S.G.J. Empreendimentos Imobiliários Ltda., p. Juliana Velludo Rezek
Rodrigues da Silva e Breof Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia, p. VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda., p. Rodrigo
Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer. JUCESP n° 533.217/20-9 de 15/12/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VBI Vetor Araçatuba Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 12.157.413/0001-63 - NIRE 35.300.446.976

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, hora e local: No dia 01/09/2020, às 10h na sede da Companhia. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de
convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações:
Restaram aprovadas pela unanimidade dos presentes: (i) O aumento do capital social da Companhia em R$ 900.000,00 mediante a emissão
900.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para subscrição privada, pelo preço de emissão total de R$ 900.000,00 
integralmente destinado à conta de capital social, passando o capital social de R$ 106.823.946,00 para R$ 107.723.946,00 dividido em 107.723.946 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. As novas ações, que farão jus aos mesmos direitos atribuídos às demais ações da Companhia,
foram totalmente subscritas, pelas acionistas, sendo ações 751.230 pelo acionista Breof Fundo de Investimento em Participações -
Multiestratégia, 81.000 ações pela acionista S.G.J. Empreendimentos Imobiliários Ltda. e 67.770 ações pela acionista ER Vetor
Empreendimentos e Participações Ltda., e serão integralizadas até o dia 08/09/2020, em moeda corrente nacional. (ii) A alteração do caput do 
Artigo 5º do Estatuto Social que passa a vigorar com a seguinte e nova redação, mantendo-se inalterados os seus parágrafos: “Artigo 5º. O capital
social é de R$ 107.723.946,00, dividido em 107.723.946 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”. A presente ata é publicada na forma
de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud, Presidente e Kenneth Aron Wainer, Secretário. Acionistas: ER Vetor
Empreendimentos e Participações Ltda., p. Emiliano Rodrigues da Silva, S.G.J. Empreendimentos Imobiliários Ltda., p. Juliana Velludo Rezek
Rodrigues da Silva e Breof Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia, p. VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda., p. Rodrigo
Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer. JUCESP n° 521.232/20-0 de 07/12/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

VBI Vetor Araçatuba Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 12.157.413/0001-63 - NIRE 35.300.446.976

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: No dia 21/11/2020, às 10h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Dispensada a convocação tendo em vista a
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Ordem do Dia e Deliberações: Restou unanimemente aprovada pelos
presentes, sem ressalvas, a reeleição dos Srs. Rodrigo Lacombe Abbud, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 19.841.788-3 SSP/SP e CPF/ME
nº 265.714.598-17; Kenneth Aron Wainer, norte-americano, divorciado, consultor, RNE nº V203482-C e CPF/ME nº 214.960.168-07; e Denis
Szyfman, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 30.120.941-8, SSP/SP e CPF/ME nº 300.707.608-02, todos domiciliados na cidade de São Paulo/
SP, na Rua Funchal, nº 418, 27º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, para os cargos de Diretores da Companhia, sem designação específica, os
quais tomaram posse mediante a assinatura dos respectivos termos lavrados em livro próprio, e declararam que não estão impedidos de exercer a
administração da Companhia. Os Diretores eleitos terão prazo de mandato de 03 anos, contado da presente data. A presente ata é publicada na
forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud, Presidente e Vitor Rangel Botelho Martins, Secretário.
Membros do Conselho: Rodrigo Lacombe Abbud, Vitor Rangel Botelho Martins e Sergio Lemos de Magalhães. Diretores reeleitos: Rodrigo
Lacombe Abbud, Kenneth Aron Wainer e Denis Szyfman. JUCESP nº 517.590/20-7 em 03/12/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1018374-36.2017.8.26.0007. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniella
Carla Russo Greco de Lemos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Renato Farias de Almeida, CPF
215.812.478-42, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte
de Banco Itaucard S.A, relativa ao veículo marca Volkswagen, modelo Gol (Total Flex), cor preta, ano 2014,
placa AYP6936, chassi 9BWAA45U9FP520059, apreendido em 06.10.2017, haja vista o inadimplemento da
cédula de crédito nº 30410-126785468. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO , por EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade da dívida pendente,
podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 20 dias deste
edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de novembro de 2020.

RESUMO. EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM IMÓVEL, BEM COMO PARA
INTIMAÇÃO DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S): ÁGUA BRANCA PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ 08.048.216/
0001-39, na pessoa do seu representante legal, o Sr. Fernando Affonso Collor de Mello, CPF 029.062.871-
72 e demais interessados, expedido no PROCESSO DIGITAL Nº 1108923-36.2019.8.26.0100, AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MORRO DOS
INGLESES, CNPJ 00.121.900/0001-97. O Dr. GUILHERME FERREIRA DA CRUZ, MM Juiz de Direito da
45ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP, na forma da lei, FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa que a CHRISTOVÃO GESTÃO E APOIO EMPRESARIAL LTDA.,
via sistema utilizado e hospedado em WWW.LEILAOINVESTMENT.COM.BR, representada por seus leiloeiros
judiciais, Christovão de Camargo Segui OAB/SP 91.529 e Luiz Carlos Levoto, inscrito na JUCESP sob o nº
942, levará a leilão “on line” o bem imóvel abaixo descrito no sítio www.leilaoinvestment.com.br, em condições
que se seguem: DO BEM IMÓVEL: APAR TAMENTO Nº 07, LOCALIZADO NO 7º ANDAR DO EDIFÍCIO
MORRO DOS INGLESES, SITUADO NA RUA DOS INGLESES Nº 308, NO 17º SUBDISTRITO – BELA
VISTA, possui a área privativa de 611,57m², a área de uso comum de 175,82m², a área exclusiva para a
garagem de 56,07m², a área total de 843,46m², correspondendo-lhe a fração ideal de 4,904% no terreno.
CONTRIBUINTE Nº 009.020.0082-9. MATRÍCULA Nº 159.075 DO 4º CARTÓRIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS DA CAPITAL/SP. DOS ÔNUS: 1-) Av.07/, de 06/07/2012. PROT.455.652. PENHORA. Por Certidão
expedida em 02 de julho de 2012, pelo Juízo da 42ª Vara do Trabalho desta Capital, Justiça do Trabalho – 2ª
Região, nos autos da Execução Trabalhista, Processo n° 11052008, movida por Celso Pereira de Lima, CPF
582.099.485-04 em face de ÁGUA BRANCA PARTICIPAÇÕES LTDA.; 2-) Av.08/, de 02/03/2020. PENHORA
EXEQUENDA. Por Certidão expedida em 19 de fevereiro de 2020, pelo Juízo da 45° Vara Cível do Foro Central
desta Capital. nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 11089233620198260100, em que são partes:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MORRO DOS INGLESES, (exequente) e ÁGUA BRANCA PAR TICIPAÇÕES
LTDA.; 3- Há débitos de IPTU – Exercício 2020 - SQL: 009.020.0082-9. Endereço:  R DOS INGLESES, 308
- AN 7, CEP: 01329-000: R$ 26.241,40; 4-) Há débitos de IPTU - Exercício 2018: R$ 21.294,62 (ajuizada);
5-) Há débitos de IPTU - Exercício 2019: R$ 30.761,77 (não ajuizada). Total de Débitos: R$ 57.262,93 (conf.
pesquisa realizada no sítio da PMSP, aos 18/11/2020, com valores válidos para essa data). DO VALOR
ATUALIZADO DO BEM IMÓVEL: R$ 2.565.850,38 (até 12/11/2019). DO VALOR DO DÉBITO: R$ 60.067,11
(até 12/11/2019). DAS DATAS DOS LEILÕES: O 1º Leilão começará em 18/02/2021 às 14h30min e terminará
em 23/02/2021, às 14h30min. O 2º Leilão começará em 23/02/2021, às 14h31min. e terminará em 11/03/2021,
às 14h30min. DAS CONDIÇÕES DE VENDA: Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou
superior ao valor da avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% da última
avaliação, atualizada pelos índices adotados pelo TJSP, desde o laudo (2º leilão). DA PROPOSTA DE
PAGAMENTO PARCELADO: Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas
escritas de arrematação parcelada, até o início da primeira etapa proposta por valor não inferior ao da
avaliação e até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja considerado vil. Devendo ofertar
o pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, exceto a comissão do leiloeiro, prevista no artigo
901, § 1º do CPC, que deverá ser depositado antes da expedição da carta de arrematação e o restante em até
30 (trinta) meses. A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado e a apresentação desta não suspende o leilão. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5%
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do lanço) e deverá ser paga pelo
arrematante, mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do
encerramento do leilão, na conta da Christovão Gestão e Apoio Empresarial Ltda., CNPJ 12.871.578/0001-
00, Banco Itaú, Agência 0349, c/c 47447-8. Fica(m) o(a)(s) executado(a)(s) AGUA BRANCA PARTICIPAÇÕES
LTDA., CNPJ 08.048.216/0001-39, na pessoa do seu representante legal, o Sr. Fernando Affonso Collor de
Mello, CPF 029.062.871-72 e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m)
localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Não há recursos pendentes de julgamento. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 19 de novembro de 2020. Edital completo no sítio:
www.leilaoinvestment.com.br

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1036399-10.2020.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia
Carneiro Calbucci Renaux, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Renato Andrade da Costa, CPF 441.058.678-
57, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Banco
Itaucard S.A, relativa ao veículo marca Chevrolet, modelo Onix Lollapalooza 1.0, cor laranja, ano 2014,
placa OZB6071, chassi 9BGKB48B0EG357606, apreendido em 11.09.2020, haja vista o inadimplemento da
cédula de crédito nº 30410-145381588. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade da dívida pendente,
podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 20 dias deste
edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de dezembro de 2020. 02 e 03.02

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados todos os filiados quites com suas
obrigações estatutárias da FEDERAÇÃO DE MODELISMO
ESPORTIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO para participarem
da Assembleia Geral à realizar-se no dia 17 de Fevereiro de

2021 ás 20:00 horas em primeira chamada e ás 20:30 horas em segunda e última
chamada na Rua Padre Mariano Ronchi nº 139 – Pirituba - São Paulo / SP, para
apreciarem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:- 1-) Prestação de contas
dos exercícios anteriores;  2-) Eleição e Posse do Presidente, Vice-Presidente e
Membros do Conselho Fiscal;  3-) Assuntos Gerais.São Paulo, 26 de Janeiro de 2021.
Wilson Thomal - Presidente

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1047636-12.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do 
Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) WAGNER FERREIRA DE OLIVEIRA, Brasileiro, Solteiro, RG 201283864, CPF 249.781.818-52, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Argenton e Queiroz Advogados Associados, alegando em síntese: cobrança de R$ 60.300,08 
(set/2018), referente ao inadimplemento do contrato de prestação de serviços advocatícios. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 

após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, sob pena de penhora em tantos de seus bens quantos bastem à 

 

Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0039561-27.2020.8.26.0100) - Processo principal: 1119654-96.2016.8.26.0100. O Dr. Valdir da Silva 
Queiroz Junior, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Projeto Participações e Comércio S.A., CNPJ 01.450.017/0001-03, na 
pessoa de seu representante legal, que a Ação de Procedimento Comum, requerida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, foi julgada 
procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 52.299,70 (agosto/2020), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e 

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

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010902-64.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 31ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a Mega Pel Distribuidora 
de Materiais de Escritório e Papelaria Ltda, CNPJ 17.709.185/0001-00, na pessoa de seu representante legal e a Roberto de Souza Lima,  
CPF 021.790.998-19, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 17.248,37 (fev/2015), 
referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro nº 007.822.794. Estando os executados em local ignorado, 

sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 0004954-70.2020.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) AUTO POSTO CARRÃOZINHO LTDA - ME, CNPJ 60.795.549/0001-41, com endereço à Rua Fernando Machado, 376, casa 
F, Bradesco, CEP 44900-000, Irece - BA, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de Companhia de 
Saneamento Basico do Estado de São Paulo - Sabesp, alegando em síntese: que a Ação de Procedimento Comum, requerida por 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, foi julgada procedente, condenando o réu ao pagamento 
de R$ 66.616,65 (agosto/2020), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais cominações.  

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

publicado na forma da lei.. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de novembro de 2020.            B 02 e 03/02

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido 
nos autos do PROC. Nº 1068297-19.2019.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 15ª Vara da Fazenda Pública, do 
Foro Central Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). ENIO JOSE HAUFFE, na forma da Lei, etc.  
FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO move  
uma Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de Desapropriação contra Sonia Regina 
Rezende Garcia , objetivando a desapropriação do imóvel situado nessa Capital, na rua Barros Ávila, nº 39, Vila Constância, 
com 102,60 m2, objeto da matrícula nº 133.460 do 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, declarado de  
utilidade pública conforme Decreto Municipal nº 56.013, de 25 de março de 2015, para a implantação do melhoramento 
“Bacia do Córrego Paciência Trecho 3” . Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de  

 
aos 03 de novembro de 2020.                         B 02 e 03/02

C. Taborda Participações e Consultoria Ltda.
CNPJ 04.408.306/0001-32 - NIRE 35216843871 

Convocação à Reunião de Sócios
Vimos pela presente, convocar V. Sas. para comparecem à reunião de sócios da Sociedade, nos termos do § 3º do artigo 1.152 
do Código Civil, que será realizada em 09.02.2021, em 1ª chamada às 10h00 e 2ª às 10h30, na sede da Sociedade, Rua 
Vieira de Moraes, n° 1.290, sala 9, bairro Campo Belo, São Paulo/SP, que terá como objetivo deliberar sobre: (i) tomar conhe-
cimento do falecimento do Sr. Carlos Alberto Taborda; (ii) nomeação de novo administrador; (iii) alteração das cláusulas 7ª e 
8ª do Contrato Social; (iii) informar o exercício da opção de compra das quotas do sócio falecido, nos termos da cláusula 16ª 
do Contrato Social; (iv) alteração das cláusulas 4ª e 5ª do Contrato Social; e (v) alteração e consolidação do Contrato Social. 
A presente convocação é realizada pelas sócias remanescentes, uma vez que o sócio majoritário e administrador da socieda-
de faleceu, prevalecendo a liberalidade de convocação, consoante o inciso I do artigo 1.073 do Código Civil. São Paulo, 
29.01.2021 Atenciosamente, Sandra Mara Falótico Taborda - Sócia e Fernanda Falótico Taborda - Sócia.

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0182875-17.2009.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 40ªVara 
Cível,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Paula Velloso Rodrigues Ferreri,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a THEO-
DOMORIO DIAS, CPF 148.400.141-91, SIDNEY MANIERO, CPF 007.923.738-04, CÉLIA MANIERO, CPF 030.014.828-34, YULE 
DE OLIVEIRA GIACHETTA,CPF 176.049.028-80,WLADIMIR GIACHETTA,CPF 008.543.108-78 e CECILIA LEBEIS DIAS, que lhe 
foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Domingos Amato e outro,objetivando a outorga definitiva do apto. 
101,na Rua Alves Ribeiro 398,Cambuci,transcrição 1983,6ºORI/SP.,contribuinte 034.016.0134-2,devidamente quitado.Encontran-
do-se os réus 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 14 de outubro de 2020.        [2,3] 

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE PARELHEIROS
OFICIAL - ODÉLIO ANTONIO DE LIMA

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

ENIO SILVA SOUZA E ANA LUCIA DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS, SOLTEIRO, NASCIDO EM ITAGIBÁ, BA, NO DIA 18/03/1992, RESIDENTE E
DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE IVO DE JESUS SOUZA E DE CREUZA OLIVEIRA DA SILVA.
ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUTONOMA, SOLTEIRA, NASCIDA EM RIO FORMOSO, PE,
NO DIA 28/12/1975, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE CICERO ARTUR DA
SILVA E DE MARIA JOSÉ DA SILVA.

JEFFERSON BARCELOS DE JESUS E THAYANE CORREIA DE SOUZA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, TECNICO DE INFORMATICA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 23/12/
1993, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE VALDENI NASCIMENTO DE JESUS
E DE JUCILEIDE BARCELOS BASTOS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUTONOMA,
SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 26/08/1998, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO
PAULO, SP, FILHA DE VAGNER DE LIMA SOUZA E DE VILENIA CORREIA DOS SANTOS SOUZA.

CELSO ERNANE DA SILVA ALVES E CRISTIANE MARIA DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, FUNILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 07/09/1980, RESIDENTE
E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSE ALVES FILHO E DE DORALICE ALVES DA SILVA.
ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA
01/02/1983, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE E DE GENEZIA MARIA DE
SANTANA.

CLAUDINEI MARQUES E RAFAELA ALVES PEREIRA  DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ELETRICISTA, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 18/08/1978,
RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO MARQUES E DE ROSA DE
SOUZA MARQUES. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, CONFEITEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 28/01/1992, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE
MARINHO MIGUEL DA SILVA E DE ROSANA ALVES PEREIRA.

ROBÉRIO MOREIRA DA SILVA E AMANDA GOMES DE SOUSA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ANALISTA DE INFRAESTRUTURA, SOLTEIRO, NASCIDO EM FEIRA DE SANTANA, BA,
NO DIA 24/11/1990, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE MANOEL SANTOS DA
SILVA E DE NELCY MOREIRA DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, FISIOTERAPEUTA,
SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 26/04/1997, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO
PAULO, SP, FILHA DE JOSE HUMBERTO DE SOUSA E DE ROSEMARY GOMES DA CRUZ.

CLAUDECI DOS SANTOS SIQUEIRA E FERNANDA GUIMARÃES CABRAL. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUTONOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 14/02/1992, RESIDENTE
E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO PINHO DE SIQUEIRA E DE ELISETE NOGUEIRA
DOS SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP, NO DIA 01/03/1993, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARIO
ROCHA CABRAL E DE LUZIA GUIMARÃES.

ALLAN RODRIGUES ZANGARO E JOELMA MARTINS DA SILVEIRA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, TERAPEUTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 18/05/1989, RESIDENTE
E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE RONALDO ZANGARO E DE SONIA RODRIGUES DE
ALMEIDA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, FISCAL DE CAIXA, SOLTEIRA, NASCIDA EM
NATAL, RN, NO DIA 02/01/1978, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO GOMES
DA SILVEIRA E DE MARIA DE JESUS MAR TINS DA SILVEIRA.

OZEIAS DOS SANTOS ROCHA E POTIRA GUIMARÃES CABRAL. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, TÉCNICO, DIVORCIADO, NASCIDO EM CONTAGEM, MG, NO DIA 27/09/1981,
RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARIO CERGIO DA ROCHA E DE MARIA
DAS DORES DOS SANTOS ROCHA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, , SOLTEIRA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 12/09/1988, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE
MARIO ROCHA CABRAL E DE LUZIA GUIMARÃES.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº0002252-02.2009.8.26. 
0053 (053.09.002252-4)O(A) Doutor(a) Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro,MM.Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível 
da Fazenda Pública de Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Srs. LUCJAN KORNGOLD, STEFAN 
MAREK NEUDING E JULIAN ESAJ RASKIN, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que IZILDA MARIA SANTOS, ajuizou ação de USUCAPIÃO, 
Processo n. 0002252-02.2009.8.26.0053, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Entre Folhas, 
112, Jd. Verônia  Ermelino Matarazzo  São Paulo- SP, com área de 131,87 m², alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                    [03] 

N.S.K.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - (em organização) - Ata da Assembleia Geral de 
Constituição de Sociedade por Ações realizada em 23 de julho de 2020 - Data, Hora e Local: Aos 23 de julho de 
2020, às 11:15 horas, na Rua Pamplona, nº 724, 7º andar, conjunto 77, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01405-001. 
Quórum de Instalação: verificou-se a presença dos Fundadores da Sociedade conforme boletins de subscrição, (Anexo II) e lista de 
presença (Anexo III). Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Sueli de Fátima Ferretti, que convidou a mim, Cleber Faria Fernandes 
para secretariá-la. Ordem do Dia: Deliberar sobre a: (a) Constituição da Companhia; (b) subscrição e forma de integralização de seu ca-
pital social; (c) aprovação do Estatuto Social da Companhia; (d) elaboração da ata em forma de sumário; e (e) eleição dos membros da 
Diretoria da Companhia. Deliberações: Dando início aos trabalhos e seguindo a ordem do dia, a Assembleia deliberou, por unanimidade: 
(a) constituir a N.S.K.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Rua Pamplona, 724 - 7º andar, conjunto 77, CEP: 01405-001; (b) fixar o capital social da Companhia em R$ 500,00 
(quinhentos reais) dividido em 500 (quinhentas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente 
integralizadas, nesta data, conforme boletins de subscrição anexos. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da Companhia, 
que passa a fazer parte integrante da presente ata (Anexo I); (d) aprovar, nos termos, do § 1º artigo 130 da Lei nº 6.404/76, lavrar a ata 
desta assembleia em forma de sumário; (e) eleger as pessoas abaixo qualificadas para compor a Diretoria com mandato anual que vigo-
rará até a posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2021, os quais tomam posse na presente data, conforme termos de 
posse lavrados em livro próprio e arquivados na sede da sociedade. Diretores: Sueli de Fátima Ferretti, brasileira, solteira, analista, re-
sidente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Pamplona, 724, 7º andar, conjunto 77, Bairro 
Jardim Paulista, CEP 01405-001, portadora da cédula de identidade RG nº 7.743.932-6, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob 
o nº 764.868.778-04, para o cargo de diretora. Cleber Faria Fernandes, brasileiro, casado, contabilista, residente e domiciliado na Cidade 
e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Pamplona, 724, 7º andar, conjunto 77, Bairro Jardim Paulista, CEP 01405-001, 
portador da cédula de identidade RG nº 23.360.684-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 192.212.358-74, para o cargo 
de diretor. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não tendo sido conde-
nados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou subor-
no, 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. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e 
aprovada, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 23 de julho de 2020. Sueli de Fátima Ferretti - Presidente da Assembleia e Diretora 
Eleita, Cleber Faria Fernandes - Secretário da Assembleia e Diretor Eleito. Visto do Advogado: Renato Dias Pinheiro - OAB/SP 105.311-
A - OAB/RJ 19.553. JUCESP NIRE 3530055435-3 em 17/08/2020.  ESTATUTO SOCIAL - N.S.K.S.P.E. Empreendimentos e Parti-
cipações S.A. (Assembleia Geral de Constituição realizada em 23 de julho de 2020) - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e 
Duração: Artigo Primeiro: A N.S.K.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. é uma sociedade anônima que rege-se por este 
Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo Segundo: A companhia tem sede e foro na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pamplona nº 724, 7º andar, conjunto 77, Bairro Jardim Paulista, CEP 01405-001, podendo abrir 
filiais, agências ou escritórios por deliberação da diretoria. Artigo Terceiro: A Companhia tem por objeto social a participação em outras 
Sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior (“holding”). Artigo Quarto: A Sociedade terá prazo indeterminado de duração. 
Capítulo II - Do Capital: Artigo Quinto: O capital social é de R$ 500,00 (quinhentos reais), representado por 500 (quinhentas) ações, 
sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal, sendo R$ 200,00 (duzentos reais) integralizados e o restante a integralizar no 
prazo de 12 meses a contar desta assembleia. Parágrafo Primeiro - Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. Pará-
grafo Segundo - As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os acionistas, na forma da lei, no prazo que for 
fixado pela Assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. Parágrafo Terceiro - Mediante aprovação de acionistas representando 
a maioria do capital social, a companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, 
sem diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo III - 
Da Assembleia Geral: Artigo Sexto: A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros meses após o encerra-
mento do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral 
será presidida por acionistas ou diretor eleito no ato, que convidará, dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. 
Parágrafo Segundo - As deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e 
sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de voto, não computando os votos em branco. Capí-
tulo IV - Da Administração: Artigo Sétimo: A administração da Companhia será exercida por uma diretoria, composta por no mínimo 2 
(dois) e no máximo 10 (dez) membros, todos com a designação de diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos 
anualmente pela Assembleia Geral, permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a 
posse dos novos eleitos. Parágrafo Primeiro - Os diretores ficam dispensados de prestar caução e seus honorários serão fixados pela 
Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo Segundo - A investidura dos diretores nos cargos far-se-á por termo lavrado no livro próprio. 
Artigo Oitavo: No caso de impedimento ocasional de um diretor, suas funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos 
demais. No caso de vaga, o indicado deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. Artigo 
Nono: A diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos necessários para 
gerenciar a Sociedade e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante qualquer autoridade pública e órgãos governa-
mentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes normais de gerência; assinar documentos, escrituras, contratos e instru-
mentos de crédito; emitir e endossar cheques; abrir, operar e encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias, 
adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo Décimo: A representação da Companhia em juízo 
ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo nono competem a qualquer diretor, agindo isoladamente, ou a um 
ou mais procuradores, na forma indicada nos respectivos instrumentos de mandato. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela assina-
tura isolada de qualquer diretor, devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes conferidos aos mandatários e serem 
outorgados com prazo de validade não superior a um ano, exceto em relação às procurações “ad judicia”, as quais poderão ser outorgadas 
por prazo indeterminado. Parágrafo Único: Dependerão da aprovação de acionistas representando a maioria do capital social a prestação 
de avais, fianças e outras garantias em favor de terceiros. Artigo Décimo Primeiro: Compete à diretoria superintender o andamento dos 
negócios da Companhia, praticando os atos necessários ao seu regular funcionamento. Capítulo V - Conselho Fiscal: Artigo Décimo 
Segundo: A companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que, quando instalado, deverá ser composto de, no 
mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não. Parágrafo Único - Os membros 
do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição. Capítulo VI - 
Disposições Gerais: Artigo Décimo Terceiro: O exercício social da Sociedade coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezem-
bro de cada ano. Quando do encerramento do exercício social, a Sociedade preparará um balanço patrimonial e as demais demonstrações 
financeiras exigidas por Lei. Artigo Décimo Quarto: Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes 
der, conforme recomendação da diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções 
determinadas em Lei. Artigo Décimo Quinto: Mediante decisão de acionistas representando a maioria do capital social, a Sociedade 
poderá preparar balanços intercalares a qualquer momento, a fim de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. 
Artigo Décimo Sexto: A Sociedade distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo previsto e 
ajustado nos termos da legislação aplicável. Artigo Décimo Sétimo: A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por 
deliberação da Assembleia Geral, com o quorum de acionistas representando a maioria do capital social, a qual determinará a forma de 
sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua remuneração. Artigo Décimo Oitavo: Qualquer ação entre os acionistas ou deles 
contra a Companhia, baseada neste estatuto social, será proposta no foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo. Sueli de 
Fátima Ferretti - Presidente, Cleber Faria Fernandes - Secretário, Renato Dias Pinheiro - OAB/SP 105.311-A - OAB/RJ 19.553

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 00023465-11.2018.8.26.0001. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda 
Rossanez Vaz da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LIVIA CRISTINA MANZANO SILVEIRA, 
CPF nº 135.112.068-98, RG. 213238937 e CARLOS ROBERTO MANZANO SILVEIRA, qualificação 
ignorada, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, movida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 
CHRISTINA, procedeu-se a penhora sobre os direitos que os executados possuem sobre o bem imóvel 
objeto da matrícula 57.557, registrada perante o 3º Cartório de Registro de Imóveis da Capital-SP. 
Estando os executados em lugar ignorado, foi determinada a INTIMAÇÃO DA PENHORA POR EDITAL, 
para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, ofereçam embargos (Lei nº 11.382/2006), nos termos do 
art. 915 do NCPC, na ausência dos quais prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 23 de novembro de 2020. 

Leo Madeiras, Máquinas & Ferragens S.A.
CNPJ/MF 61.069.373/0001-03 - NIRE 35.300.488.776

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 4/12/2020
Data, hora e local: 4/12/2020, às 14h, na sede social da Leo Madeiras, Máquinas & Ferragens S.A. (“Companhia”), situada na Rua Bartolomeu 
Paes, nº 136, Vila Anastácio, CEP 05092-000, na cidade de São Paulo/SP. Presença: acionistas representando a totalidade do capital social 
da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. Convocação: dispensada a convocação por estar presente a 
totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das Sociedades por Ações”). Mesa: Samuel 
Seibel, Presidente, e Andrea Laserna Seibel, Secretária. Ordem do dia: deliberar sobre (i) a alteração dos artigos 3º e 11 do Estatuto Social 
da Companhia, a fim de incluir disposições a serem observadas pela Companhia na execução de suas atividades e por seus administradores 
no exercício de suas funções, com o escopo de atender os requisitos para ser uma “Empresa B”; (ii) o aumento do capital social da Companhia  
e (iii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: por unanimidade e sem ressalvas, os acionistas deliberaram por:  
(i) autorizar a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, 
§§ 1º e 2º da Lei das Sociedades por Ações; (ii) aprovar a alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, com o escopo de incluir o  
§ único, com disposições a serem observadas pela Companhia na execução de suas atividades, passando o referido artigo a vigorar, a partir desta 
data, com a seguinte redação: “Artigo 3º - A Companhia tem por objeto o comércio de madeiras, ferragens, artefatos, subprodutos e produtos 
correlatos, inclusive, de produtos químicos para tratamento de madeira, bem como a industrialização, por sua conta ou de terceiros, de todos 
estes produtos, montagem e instalação, compra e venda de máquinas novas e usadas, representação comercial, assessoria, consultoria, locação 
de bens móveis e imóveis, a armazenagem de materiais e equipamentos, participação societária em outras empresas, o comércio varejista de 
livros, materiais de construção em geral, produtos saneantes domissanitários, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. § Único -  
O exercício das atividades relacionadas ao objeto social da Companhia deverá considerar (i) os interesses de curto e longo prazo da Companhia 
e de seus acionistas e (ii) os efeitos econômicos, sociais, ambientais, e jurídicos de curto e longo prazo das operações da Companhia em relação 
aos empregados ativos, fornecedores, consumidores e demais credores da Companhia e de suas subsidiárias, como também em relação à 
comunidade em que ela atua local e globalmente.” (iii) aprovar a alteração do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, a fim de incluir o § 3º, 
com disposições a serem observadas pelos administradores da Companhia no exercício de suas funções, passando o referido artigo a vigorar, a 
partir desta data, com a seguinte redação: “Artigo 11 - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, 
os quais serão constituídos e exercerão as atribuições e os poderes conferidos pela lei e pelas disposições do presente Estatuto e do Acordo 
de Acionistas da Companhia. § 1º - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria serão investidos em seus respectivos cargos 
mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, prestando as informações exigidas por lei, dentro dos 30 dias que se seguirem à sua 
eleição. §  2º - Os membros do Conselho de Administração não terão direito a qualquer compensação. A remuneração agregada da Diretoria 
deverá ser definida na Assembleia Geral Ordinária, de acordo com os termos deste Estatuto Social, da Lei de Sociedades por Ações e o Acordo 
de Acionistas da Companhia. § 3º - No desempenho de suas funções, os administradores da Companhia deverão considerar o melhor interesse 
da Companhia, incluindo os interesses, as expectativas, e os efeitos de curto e longo prazo de seus atos sobre os seguintes atores relacionados 
à Companhia e a suas subsidiárias: (i) os acionistas; (ii) os empregados ativos; (iii) os fornecedores, consumidores e demais credores;  
e (iv) a comunidade e o meio ambiente local e global.” (iv) aprovar o aumento do capital social da Companhia no montante de R$ 18.000.000,00, 
elevando o capital social da Companhia de R$ 119.774.410,00 para R$ 137.774.410,00,  mediante a emissão de 9.000.000 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 2,00  por ação, fixado na forma do artigo 170, § 1º, I, da Lei das Sociedades por 
Ações; (v) as ações emitidas são subscritas pelos acionistas Helio Seibel, Salo Davi Seibel  e Samuel Seibel, e foram integralizadas em moeda 
corrente nacional, tudo conforme o Boletim de Subscrição objeto do Anexo I desta ata; (vi) por conseguinte, o caput do artigo 5º do Estatuto Social 
da Companhia, passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O Capital Social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de 
R$ 137.774.410,00, dividido em 68.887.205 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” (vii) em razão das deliberações anteriores, 
aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a redação constante do Anexo II desta ata. Os diretores da 
Companhia ficam autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários à conclusão do deliberado na presente assembleia. Encerramento: 
nada mais havendo a ser tratado, a assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após lida e aprovada, foi por 
todos assinada. Assinaturas: presidente, Samuel Seibel; secretária, Andrea Laserna Seibel; e acionistas, Helio Seibel, Salo Davi Seibel e Samuel 
Seibel. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 4/12/2020. SAMUEL SEIBEL - Presidente, ANDREA LASERNA SEIBEL - 
Secretária. JUCESP nº 36.739/21-2 em 21/01/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

GTIS L PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ/ME Nº 14.792.598/0001-03 - NIRE 35.226.143.197
Ata de Reunião de Sócios Realizada em 18 de Janeiro de 2021

Data, Hora e Local: Realizada aos 18 (dezoito) de janeiro de 2021, às 10:00 horas, na sede da GTIS L Participações Ltda. 
(“Sociedade”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Professor Atílio Innocenti, nº 165, 17º andar, sala 50, parte, Vila 
Nova Conceição, CEP 04538-000. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 
1.072, parágrafo 2º, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, tendo em vista o comparecimento de sócias representando a totalidade 
do capital social da Sociedade. Mesa: Assumiu a presidência da mesa e o secretariado da reunião o Sr. João Rodrigues Teixeira 
Júnior. Ordem do Dia: Deliberar sobre a proposta de redução de capital social da Sociedade. Deliberação Unânime: Após discutida 
a matéria da ordem do dia, as sócias, por unanimidade e sem reservas, deliberaram: 1. Aprovar a redução do capital social da Sociedade 
em R$14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), por ser excessivo em relação às atividades constantes do objeto social da Sociedade, 
mediante o cancelamento e a extinção de um total de 1.400.000.000 (um bilhão e quatrocentos milhões) de quotas sociais da Sociedade, 
no valor nominal de R$0,01 (um centavo de real) cada uma, todas detidas pela sócia majoritária GTIS BF II Limitada Manager VI 
LLC, em virtude da ínfi ma participação detida pela sócia minoritária GTIS BF II Limitada VI LLC na Sociedade. 1.1. Do montante 
total objeto da presente redução de capital social: (a) a quantia de R$10.131.547,36 (dez milhões, cento e trinta e um mil, quinhentos 
e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos), encontra-se integralizada na presente data, equivalente a 1.013.154.736 (um bilhão, 
treze milhões, cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e trinta e seis) quotas da Sociedade e, consequentemente, haverá a restituição 
do valor correspondente às tais quotas canceladas integralizadas, em moeda corrente nacional, após a data em que a redução de 
capital se tornar efetiva, mediante pagamento à referida sócia majoritária GTIS BF II Limitada Manager VI LLC; e (b) o saldo de 
R$3.868.452,64 (três milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), 
equivalente à 386.845.264 (trezentos e oitenta e seis milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro) quotas 
sociais da Sociedade, não se encontra integralizado na presente data e, consequentemente, tais quotas serão somente canceladas 
em razão da redução de capital, sem restituição aplicável neste caso à sócia majoritária. 2. Consignar que a redução de capital social 
ora deliberada só será efetivada após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias para manifestação dos credores, contados das 
publicações exigidas por lei, sendo que a Alteração de Contrato Social pertinente será arquivada, concomitantemente com a presente, 
pelos meios próprios, perante a JUCESP – Junta Comercial do Estado de São Paulo; 3. Consignar, ainda, que após efetivada a redução 
ora deliberada, o capital social da Sociedade passará para o valor total de R$213.000.000,00 (duzentos e treze milhões de reais), 
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 21.300.000.000 (vinte e um bilhões e trezentos milhões) 
de quotas, com valor nominal de R$0,01 (um centavo de real) cada uma, distribuídas entre as sócias da seguinte forma: (a) 21.299.999.900 
(vinte e um bilhões, duzentos e noventa e nove milhões, novecentas e noventa e nove mil e novecentas) quotas, no valor total de 
R$212.999.999,00 (duzentos e doze milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais), para a sócia 
majoritária GTIS BF II Limitada Manager VI LLC; e (b) 100 (cem) quotas, no valor total de R$1,00 (um real), para a sócia minoritária 
GTIS BF II Limitada VI LLC; e 4. Por fi m, autorizar o Gerente Geral da Sociedade a assinar e praticar todos e quaisquer atos ou 
documentos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi 
encerrada a presente Reunião de Sócios, da qual se lavrou a presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada. São 
Paulo, 18 de janeiro de 2021. João Rodrigues Teixeira Junior - Presidente e Secretário da Mesa. Sócias: GTIS BF II Limitada 
Manager VI LLC - p.p.: João Rodrigues Teixeira Júnior, GTIS BF II Limitada VI LLC - p.p.: João Rodrigues Teixeira Júnior
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Circuito Ilhabela de Vela Oceânica
ganha o patrocínio da Mitsubishi

PÁGINA 6 QUARTA-FEIRA, 3 DE FEVEREIRO DE 2021

(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.

Pelo segundo ano consecu-
tivo, o brasileiro Pipo Derani
enfrentou problemas com a cai-
xa de câmbio do #31 Whelen
Engineering Cadillac DPi-V.R,
da equipe Action Express Ra-
cing, e não pode lutar pelo pó-
dio nas 24 Horas de Daytona.

A 59ª edição da tradicional
corrida de endurance abriu nes-
te fim de semana (30 e 31) a
temporada 2021 do IMSA We-
atherTech SportsCar Champi-
onship. Derani e os compa-
nheiros Felipe Nasr , Mike
Conway e Chase Elliott parti-
ram da pole position e se man-
tiveram na briga na maior parte
da disputa.

No entanto, faltando cinco
horas e meia para o final,
quando Nasr pilotava do Ca-
dillac #31, o carro passou a
apresentar problemas na cai-
xa de câmbio e foi necessá-
rio parar nos boxes para o
reparo. O time trabalhou o
mais rápido que pode, reali-
zou o conserto, mas acabou
perdendo mais de 20 voltas
e,  consequentemente,  as
chances de brigar pelo pódio,
cruzando a linha de chegada em
sexto lugar na classe DPi.

“Acredito que tivemos uma
grande corrida”, comentou De-
rani, que já venceu as 24 Horas
de Daytona em 2016.

“Infelizmente, enfrentamos
um problema na caixa de câm-
bio pelo segundo ano consecu-
tivo, o que é uma pena, porque
até então a equipe vinha fazen-
do um trabalho fantástico”,
continuou o brasileiro de 27
anos, que faz sua sexta tempo-
rada no IMSA.

“Estivemos sempre brigan-
do com os líderes. Ao menos,
conseguimos marcar alguns

Marca de veículos 4x4 reforça o apoio e décadas às competições de Vela no Brasil

A Mitsubishi Motors do Bra-
sil anuncia que será a patrocina-
dora máster da temporada 2021
do Circuito Ilhabela de Vela Oce-
ânica, competição mais tradici-
onal do litoral paulista, promo-
vido pelo Yatch Club de Ilhabela.

A partir desta edição o evento
passa a se chamar Copa Mitsu-
bishi - Circuito Ilhabela de Vela
Oceânica. Além do patrocínio,
realizará ações com a exposição
de seus mais recentes lançamen-
tos automotivos a cada etapa.

“Há anos a Mitsubishi Mo-
tors apoia e realiza competi-
ções de veleiros no Brasil. A
prática tem tudo a ver com a
proposta da nossa marca em
oferecer um estilo de vida ao ar
livre, acessando lugares que
poucos conseguem, gerando
experiência. É um orgulho mui-
to grande para Mitsubishi fa-
zer parte da história desse es-
porte no Brasil”, comenta Ana

Carolina Melo, Gerente de Pro-
jetos Especiais da Mitsubishi
Motors no Brasil.

A primeira etapa da Copa
Mitsubishi (composta por dois
finais de semana) começa nos
dias 6,7,13 e 14 de março, quan-
do os velejadores das classes
IRC, C30, HPE25, RGS, Clássi-
cos e Bico de Proa voltam à tra-
dicional raia de Ilhabela para o
início de mais um campeonato
que será disputado em quatro eta-
pas ao longo do ano.

Para o responsável técnico da
competição, Carlos Eduardo
“Cuca” Sodré, o Circuito Ilhabela
já se consolidou como uma impor-
tante competição de regularidade:

“Nós temos uma competição
que acontece em uma das me-
lhores raias do país e que tem
essa característica de ser dis-
putada durante todo o ano, per-
mitindo que os competidores
tenham, certamente,  mais de 20

Largada-irc

regatas ao longo de 2021 em
várias condições, pois o cam-
peonato é disputado em todas
as estações do ano”.

Assim, os competidores têm
as condições de verão, outono,
inverno e primavera, cada qual
com suas características particu-
lares de vento, regime de corren-

tes e clima de cada estação, para
exercitar as suas estratégias de
regata em busca do título geral.

A competição tem sede no
tradicional Yacht Club de Ilhabe-
la, cujo diretor de vela Mauro
Dottori, ressalta a importância
do novo patrocinador para o su-
cesso do evento.

“É uma honra contar nova-
mente com a Mitsubishi, que
sempre apoiou a vela no clube
de forma incondicional. O pa-
trocínio da marca, parceira de
longa data, é fundamental para
que a gente consiga proporcio-
nar aos velejadores um evento
de alto nível, com competitivi-
dade e diversão, ainda que, cla-
ro, estamos enfrentando as res-
trições Pandemia.

Mas, como já o fizemos no
ano passado, isso não vai im-
pedir que voltemos a velejar a
todo pano e o apoio da Mitsu-
bishi vai contribuir para que

continuemos firmes no leme”,
ressalta Mauro.

Calendário 2021
Além da 1ª etapa, nos dias

6,7 e 13,14 de março a Copa
Mitsubishi terá mais três, nos
meses de junho (19,20 e 26,27),
setembro (18,19 e 25,26) e de-
zembro (20,21 e 27,28).

A Copa Mitsubishi Circuito
Oceânico de Vela tem organiza-
ção do Yacht Club de Ilhabela,
patrocínio máster da Mitsubishi
Motors e apoios da Prefeitura
Municipal de Ilhabela, Balaio de
Ideias, Revista Ancoradouro,
ABVO e FEVESP.
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Pelo 2º ano consecutivo,
problema no câmbio

tira chances de pódio de
Derani nas 24 Horas

de Daytona
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Equipe trabalha no conserto do carro

pontos para o campeonato. O
carro #48 (também da Action
Express) conquistou um pódio,
então foi um bom dia para o
nosso time. Infelizmente, fal-
tou sorte para o nosso Whelen
Engineering Cadillac, mas a
equipe fez tudo o que poderia”,
ressaltou Derani.

“Não era pra ser. Mas va-
mos voltar mais fortes. E vol-
tar a lutar em Sebring”, com-
pletou o piloto, que já venceu
três vezes as 12 Horas de Se-
bring, que este ano será reali-
zada entre os dias 17 e 20 de
março.

Confira o resultado da
classe DPI nas 24 Horas de
Daytona:

1 # 10 R. Taylor / F. Albu-
querque / A. Rossi / H. Cas-
troneves  (Konica Minolta
Acura ARX-05 Acura DPi) 807
voltas em 24:00:14.673;

2 #48 J. Johnson / K. Ko-
bayashi / S. Pagenaud / M. Ro-
ckenfeller (Ally Cadillac Ra-
cing Cadillac DPi) +4.704;

3 #55 O. Jarvis / H. Tinck-
nell/ J. Bomarito (Mazda Mo-
torsports Mazda DPi) +6.562

4 #60 D. Cameron / O. Pla
Meyer / J. Montoya / A. All-
mendinger (Shank Racing w/
Curb-Agajanian Acura DPi)
+54.418;

5 #01 R. van der Zande / K.
Magnussen / S. Dixon (Cadi-
llac Chip Ganassi Racing Ca-
dillac DPi) +1’07.744;

6 #31 F. Nasr / P. Derani /
C. Elliott / M. Conway (Whe-
len Engineering Racing Ca-
dillac DPi) + 24 voltas;

7 #5 T. Vautier / L. Duval /
S. Bourdais (Mustang Sam-
pling / JDC-Miller MotorS-
ports Cadillac DPi) Não com-
pletaram.

Maior campeonato regional do
kartismo nacional começa na

 6ª feira: vem aí a Copa SP de Kart 2021

Copa São Paulo de Kart Granja Viana

A primeira etapa da tempora-
da 2021 da Copa São Paulo de
Kart será realizada nesta sexta-

feira (05) em Cotia, na Grande
São Paulo. O Kartódromo Gran-
ja Viana receberá mais uma vez

o maior torneio regional de kar-
tismo, que promete mais um ano
de disputas intensas na pista em
dez categorias diferentes.

Em um dos primeiros cam-
peonatos regionais de kart a se-
rem disputados no ano, as ati-
vidades de pista no KGV terão
início na manhã desta sexta-
feira (5), a partir das 8h10 (ho-
rários de Brasília). Os proto-
colos de saúde recomendados
continuarão sendo seguidos
pela organização da Copa SP, as-
sim como é feito desde o ano
passado nas competições reali-
zadas no KGV.

As tomadas de tempo terão
início com a categoria KZ2 na
pista (8h10), seguida da Rotax
Max/Max Masters (8h20), Rotax
Junior Max (8h30), Rotax DD2/

DD2 Masters (8h40) e Rotax
Micro Max/Mini Max (8h50).

Duas provas serão disputadas
na etapa de abertura da Copa SP
em cada categoria: KZ2 (9h e
11h15), Rotax Max e Rotax Max
Masters (9h20 e 11h35), Rotax
Junior Max (9h45 e 12h), Rotax
DD2 e Rotax DD2 Masters
(10h10 e 12h25), Rotax Micro
Max e Rotax Mini Max (10h35
e 12h50).

No intervalo entre a primei-
ra e a segunda prova destas cate-
gorias, no entanto, os karts care-
nados da Pró-500 realizarão sua
tomada de tempos em dois gru-
pos (G1 e G2), às 10h55 e
11h05, respectivamente. Além
disso, a prova única de 1h20 de
duração da Pró-500 fechará a eta-
pa a partir das 13h10.
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Superliga Banco do Brasil 20/21

Fluminense recebe líder Itambé/
Minas nesta quarta-feira

O Fluminense (RJ) terá um
grande desafio nesta quarta-
feira (3). A equipe carioca re-
ceberá o Itambé/Minas (MG),
líder da Superliga Banco Do
Brasil 20/21 feminina de vô-
lei, às 19h, no ginásio das La-
ranjeiras, no Rio de Janeiro
(RJ). A partida será válida pela
quarta rodada do returno da
competição e terá transmissão
ao vivo do Canal Vôlei Brasil.

O Itambé/Minas lidera a
Superliga, com 39 pontos (13
vitórias e uma derrota). O Flu-
minense está na 11ª colocação,
com seis pontos (dois resulta-
dos positivos e 13 negativos).
No primeiro turno, o time mi-
neiro levou a melhor sobre a
equipe carioca por 3 sets a 0.

Pelo lado do Fluminense, a
jovem ponteira Mayara, de 20
anos, comentou sobre a expec-
tativa para o duelo contra as lí-
deres da competição. “Sabe-
mos que será um jogo difícil.
O Itambé/Minas é um time
muito forte, mas estamos trei-
nando bastante para fazer uma

boa partida e ganhar confiança
para a reta final do returno”,
disse Mayara.

No Itambé/Minas, a levan-
tadora Macris pede seriedade
e concentração das mineiras
para o duelo contra o Flumi-
nense.  “Com certeza, toda
equipe é sempre um grande
adversário para nós. Não im-
porta quem está na frente na
tabela. A gente faz todo um es-
tudo da equipe e das jogadas
individuais. A concentração
tem que ser sempre da mesma
maneira, porque a gente sabe
que cada ponto, cada jogo é
muito importante para que a
gente continue crescendo e
isso pode nos ajudar durante o
campeonato. Então, a atenção
e a concentração serão as mes-
mas”, afirmou Macris.

Duas partidas já foram rea-
lizadas pela quarta rodada do
returno. O Brasília Vôlei (DF)
superou o São Caetano (SP)
por 3 sets a 1 e o Dentil/Praia
Clube (MG) passou pelo Pi-
nheiros (SP) por 3 sets a 0.
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Itambé /Minas é o líder da competição


