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Safra deste ano deve ser 3,8%
superior à de 2019, prevê IBGE

Anvisa quer reforçar medidas contra
covid-19 em aeroportos e aeronaves
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Conselho do FGTS aprova distribuição
de R$ 7,5 bi para trabalhadores

Congresso marca três
reuniões para analisar todos

vetos presidenciais
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Comercial
Compra:   5,41
Venda:       5,41

Turismo
Compra:   5,38
Venda:       5,71

Compra:   6,34
Venda:       6,35

Esporte

Jaguar I-PACE eTROPHY chega em sua reta
final com 5 vitórias brasileiras em 8 corridas

A grande decisão do Jaguar
I-PACE eTROPHY será dispu-
tada nesta quarta e quinta-fei-
ra com duas corridas emocio-
nantes para definir o segundo
campeão mundial do torneio
com carros de turismo 100%
elétricos. Sergio Jimenez li-
dera o campeonato com 136
pontos, oito à frente do neo-
zelandês Simon Evans. Outro
grande candidato a vitórias
nessas últimas provas é Cacá
Bueno, que vem de cinco pó-
dios consecutivos em Berlim,
tendo vencido justamente a
primeira prova dessa sequên-
cia de corridas na pista alemã.

Nessas duas últimas pro-
vas, a organização do campe-
onato modificou um trecho do
traçado, colocando mais cur-
vas para desafiar os pilotos na

Alemanha.
“A expectativa é conseguir

dar mais um passo na evolução
do carro para ser veloz o sufici-
ente para vencer. Teremos um tra-
çado mais travado pelo mapa e
saberemos amanhã melhor no
treino sobre ele”, diz Jimenez,
que já acumula 7 vitórias, 16 pó-
dios e 6 poles na história do Ja-
guar I-PACE eTROPHY.

Pentacampeão da Stock Car,
Cacá Bueno venceu em Berlim
no ano passado e também a pri-
meira corrida no Aeroporto de
Tempelhof de 2020. O piloto
brasileiro ficou de fora das duas
primeiras etapas da temporada do
Jaguar I-PACE eTROPHY na Ará-
bia Saudita, o que acabou preju-
dicando suas chances de chegar
nas etapas finais disputando o tí-
tulo. Apesar disso, Cacá é o ter-

ceiro colocado no campeonato e
tem como objetivo principal ter-
minar vencendo as últimas cor-
ridas do campeonato.

“Nós fizemos história aqui

no Jaguar I-PACE eTROPHY não
apenas com conquistas nas pis-
tas, mas também guiando os car-
ros do futuro, que são os veícu-
los elétricos, trabalhamos com

uma tecnologia que será apli-
cada nos carros de passeio dos
próximos anos. Quero muito
vencer essas duas últimas eta-
pas para fechar essa história bo-
nita que a equipe ZEG iCarros
Jaguar Brazil veio escrever em
pistas de outros continentes”,
diz Cacá, que já conquistou 4 vi-
tórias, 10 pódios e 6 poles na
história da competição.

As provas finais do Jaguar
I-PACE eTROPHY serão trans-
mitidas ao vivo pelo Fox
Sports 2 a partir de 11h30, tan-
to na quarta como também na
quinta-feira. O classificatório
será às 7h55 da manhã para a
penúltima prova nesta quarta-
feira e na quinta-feira o grid
será formado mais cedo, às
5h30 da manhã (horários de
Brasília).
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Sérgio Jimenez

Lucas Pinho corre para ser o futuro
do meio-fundo do País

O mato-grossense Lucas
Pinho Leite é um jovem atleta
de sucesso. Um dos melhores
meio-fundistas do País nas ca-
tegorias sub-18 e sub-20, ele
planeja lutar pelo índice para o
Campeonato Mundial de Nai-
róbi, no Quênia, inicialmente
previsto para 2020 e remarca-
do para 2021 em função da
pandemia global da COVID-19.

Bicampeão brasileiro dos
800 m e 1.500 m e campeão
sul-americano dos 1.500 m –
ambas as conquistas no sub-20,
Lucas, aos 18 anos completa-
dos no dia 20 de fevereiro, dei-
xou a cidade de Barra do Gar-
ças, onde mora, para treinar nas
imediações do sítio de sua fa-

mília em Alto Araguaia, distantes
187 km, por causa da pandemia.

“Estou muito bem na casa dos
meus pais. Consegui manter os
treinos, não tão fortes, mas bons
para não perder a forma e poder
atingir minhas metas em 2021”,
disse o atleta nascido na Chapa-
da dos Guimarães e que treina
com Sivirino Souza dos Santos
na Barra do Garças Associação
de Atletismo.

Além do índice para o Mun-
dial, as metas de Lucas incluem
novas vitórias no Campeonato
Brasileiro e no Sul-Americano e
buscar medalhas no Pan-Ameri-
cano da categoria e no Troféu
Brasil Caixa de Atletismo nas
duas provas.

Lucas Pinho começou a pra-
ticar atletismo em 2014, aos 12
anos, ao ser convidado por Sivi-
rino para treinar no Barra do Gar-
ças. Ele aceitou o convite e pas-
sou a morar na casa dos atletas
da entidade, construída na Vila
Olímpica da cidade para acolher
jovens com talento para o atle-
tismo e que não têm condições
de levar o esporte adiante.

Os resultados não demora-
ram a surgir. Em 2015, por exem-
plo, foi campeão dos 1.000 m
dos Jogos Escolares da Juventu-
de, em Fortaleza. Na sequência,
venceu os 2.000 m dos Jogos
Escolares Sul-Americanos em
Assunção, no Paraguai, dando
início a importantes resultados

também nas competições orga-
nizadas pela Confederação Bra-
sileira de Atletismo (CBAt),
como no Campeonato Brasilei-
ro Sul-18, disputado no Recife,
em 2018, quando venceu os 800
m e os 1.500 m. Neste mesmo
ano, ganhou o Sul-Americano
Sub-18 de Cuenca, no Equador,
nos 1.500 m.

Campeão sub-20 da Copa
Brasil Caixa de Cross Country,
realizada em fevereiro de 2020
em Serra, no Espírito Santo, ele
disputou o Campeonato Pan-
Americano da modalidade em
Victoria, no Canadá, terminando
em 22º lugar. Integrou em 2018
a equipe brasileira nos Jogos
Olímpicos da Juventude, em Bu-

enos Aires, na Argentina, e no
Campeonato Pan-Americano
Sub-20 de San José, na Costa
Rica, em 2019.

O projeto tem atualmente
27 atletas na residência, conta
com a ajuda de oito acadêmi-
cos e de quatro professores,
além de parcerias importantes
como a Unimed Araguaia, a
Escola Coopema, a Unident, a
Climad Med, o Instituto de Car-
diologia Dr. Pedro Ribeiro e a
Mercearia Gabi, que atendem
os atletas para consultas e exa-
mes e fornecem alimentos para
a realização de cinco refeições
diárias. A Caixa é a Patrocina-
dora Oficial do Atletismo Bra-
sileiro.

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

27º C

13º C

Quarta: Dia de sol
com algumas nu-
vens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Previsão do Tempo

Senadora
Kamala Harris

é escolhida vice
de Biden nas

eleições
dos EUA

O candidato democrata à
Presidência dos Estados Uni-
dos, Joe Biden, escolheu nes-
ta terça-feira (11) a senadora
Kamala Harris, da Califórnia,
como vice para a eleição de 3
de novembro. Ele fez o anún-
cio em sua conta na rede soci-
al Twitter.

Kamala Harris tem 55 anos
e será a primeira mulher negra
em uma importante chapa pre-
sidencial na história dos Esta-
dos Unidos.

Biden, que foi vice-presi-
dente nos dois mandatos do ex-
presidente Barack Obama, ha-
via dito que escolheria uma
mulher como companheira de
chapa, e entre as cotadas esta-
va a senadora Kamala Harris.
(Agência Brasil)

Líderes do
Líbano foram
alertados em
julho sobre
explosivos
 no porto

Autoridades de segurança
do Líbano alertaram o primei-
ro-ministro e o presidente, mês
passado, que 2.750 toneladas de
nitrato de amônio armazenados
no porto de Beirute represen-
tavam um risco de segurança e
poderiam destruir a capital, se
explodissem, segundo docu-
mentos vistos pela Reuters e au-
toridades de segurança.

Pouco mais de duas sema-
nas depois, os produtos quími-
cos industriais foram pelos
ares em uma enorme explosão
que destruiu quase todo o por-
to e faixas da capital, matando
pelo menos 163 pessoas, ferin-
do outras 6.000 e destruindo
6.000 prédios, segundo auto-
ridades municipais.    Página 3

O Conselho Curador do
Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) aprovou na
terça-feira, (11) a distribuição
de parte dos lucros para os tra-
balhadores. Serão creditados
nas contas vinculadas ao fun-
do R$ 7,5 bilhões, equivalen-
tes a 66% do resultado posi-
tivo de 2019. O resultado to-
tal do ano passado foi de R$
11,32 bilhões.

Conforme a deliberação,
os créditos devem ser pagos
até 31 de agosto. A distribui-
ção será feita proporcional-
mente ao saldo de 31 de de-

zembro de 2019.
Segundo informações apre-

sentadas durante a reunião do
conselho, a distribuição dos
recursos permitirá que o FGTS
tenha rendimento de 4,90%,
somados juros e correções
obrigatórias. Dessa forma, o
fundo passa a render mais
que a poupança, que fechou
2019 com rentabilidade de
4,26%, e a inflação medida
pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo
(IPCA), que terminou o ano
passado em 4,31%. (Agência
Brasil)                      Página 3

Os líderes partidários do
Congresso Nacional definiram,
em reunião na terça-feira (11),
que realizará três sessões conjun-

tas, a partir desta quarta-feira,
(12), para analisar todos os ve-
tos presidenciais. Já a proposta
de emenda à Constituição (PEC)

que torna permanente o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica (Fundeb) foi
pautada para ser votada no Sena-
do no dia 20 de agosto.

A presidência do Senado di-
vulgou uma nota informando que
nesta quarta-feira serão analisados
17 vetos presidenciais e também
dois projetos de lei que abrem
crédito suplementar para minis-
térios. Na Câmara, a votação a
votação está prevista para iniciar
às 10h, no Senado, às 16h e às 19h
novamente com deputados.

A princípio, a análise dos ve-
tos será feita por ordem crono-
lógica. Seguindo esta tendência,
a votação deve começar pelo
veto 56/2019, com  24 disposi-
tivos barrados pelo presidente ao
chamado Pacote Anticrime (PL
6.341/2019).                 Página 4
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Cidade de São Paulo é
candidata a Capital Mundial

do Livro em 2022

Tomar mais de uma vacina
não significa maior proteção,

diz Infectologista
Três vacinas estão com tes-

tes em andamento no Brasil atu-
almente, após aprovação da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) para a realização de
estudos. Todas estão em fase
avançada de testes, na chamada
pesquisa clínica, ou seja, aplica-
ção em humanos. São elas a va-

cina desenvolvida pela Universi-
dade de Oxford e pelo laborató-
rio AstraZeneca, com testes fei-
tos pela Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp); a Corona-
vac, parceria firmada entre o Ins-
tituto Butantan e o laboratório
chinês Sinovac Biotech; e a do
laboratório Pfizer.        Página 6

Dólar cai pela primeira vez
em cinco dias, mas fecha

acima de R$ 5,40
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INSS amplia serviço alternativo para
receber documentação de segurados

Lembre sempre de lavar as mãos

cesar@cesarneto.com 

Os beneficiários do Institu-
to Nacional do Seguro Social
(INSS) têm uma nova alternati-
va para entregar a documentação
que falta para concluir a análise
de seus requerimentos. Com as
agências fechadas desde março,
por causa da pandemia do novo
coronavírus, o atendimento no
instituto está sendo feito apenas
remotamente. A novidade é o
serviço chamado Exigência Ex-
pressa que, desde julho, está em
vigor em São Paulo e agora será
estendido a todo o país.

Passo a Passo
Os documentos poderão ser

entregues em urnas que ficam na
entrada das agências. O interes-
sado deve depositar nelas cópi-
as simples dos documentos so-
licitados pelo INSS na unidade
mais próxima de sua residência.

Para assegurar a entrega dos
documentos é preciso fazer
agendamento pelo telefone 135
ou no site Meu INSS, tendo em
mãos o número do protocolo do
benefício em análise, nome e
CPF da pessoa que efetivamen-

te depositará o envelope na urna.
Ao agendar o serviço de Exi-

gência Expressa, o usuário de-
verá preencher o formulário de
autodeclaração de autenticidade
e veracidade das informações,
incluindo o formulário e os do-
cumentos solicitados em envelo-
pe que deverá ser lacrado e iden-
tificado pelo lado de fora, com
os seguintes dados: nome com-
pleto, CPF, endereço completo;
telefone (mesmo que para reca-
do), e-mail (se tiver) e número
do protocolo do agendamento.

Depois disso, o cidadão deve
depositar o envelope em urnas
posicionadas nas portas das
agências, pelo lado de fora. A
caixa coletora fica disponível de
segunda a sexta-feira, das 7h às
13h. Segundo o INSS para pedi-
dos de antecipação do auxílio-
doença a Exigência Expressa não
vale, nesses casos, os documen-
tos só podem ser anexados pelo
Meu INSS.

Não serão aceitos os docu-
mentos originais, somente as
cópias, que não precisam ser
autenticadas em cartório. É im-

prescindível, porém, que este-
jam legíveis e sem rasuras. A
autenticação só é obrigatória
quando se exige do segurado que
apresente procuração para fins
de recebimento de benefício.

Além da documentação so-
licitada é preciso colocar no
envelope o formulário de cum-
primento de exigência expressa.
Esse documento pode ser reti-
rado ao lado da caixa coletora e
devem ser preenchidas todas as
lacunas (nome completo, ende-
reço com CEP, e-mail, data de
entrega do envelope e relação de
documentos). Ao final, basta as-
sinar no campo da autodeclara-
ção de autenticidade e veracida-
de das informações apresenta-
das. Não é necessário escrever
qualquer informação do lado de
fora do envelope.

Os papéis depositados na
urna são escaneados e inseridos
em sistema, para que os servido-
res do INSS possam dar continui-
dade ao processo. Para a conclu-
são da análise, é fundamental que
sejam anexadas as cópias de to-
dos os documentos solicitados.

O andamento do processo pode
ser acompanhado pelo Meu
INSS ou telefone 135.

Exigência Expressa
A Exigência Expressa já está

disponível em 803 municípios,
sendo 215 em São Paulo, 158 na
Região Sul e 430 no Nordeste. Nas
regiões Sul e Nordeste, o serviço
está ativo em 588 cidades, inclu-
indo 11 capitais: Aracaju (SE), Cu-
ritiba (PR), Florianópolis (SC),
Fortaleza (CE), João Pessoa (PB),
Maceió (AL), Natal (RN), Reci-
fe (PE), Salvador (BA), São Luís
(MA) e Teresina (PI).

Apelidado de drive thru do
INSS, o novo sistema se espa-
lhou pelo interior e chegou tam-
bém a outros importantes cen-
tros urbanos das duas regiões,
como Campina Grande (PB),
Caruaru (PE), Cascavel (PR),
Caucaia (CE), Caxias do Sul
(RS), Joinville (SC), Londrina
(PR), Maringá (PR), Mossoró
(RN), Pelotas (RS), Petrolina
(PE), Ponta Grossa (PR) e Vi-
tória da Conquista (BA). (Agên-
cia Brasil)

Cidade de São Paulo é candidata a
Capital Mundial do Livro em 2022

A cidade de São Paulo é can-
didata para ser a Capital Mundi-
al do Livro (World Book Capi-
tal) em 2022, título concedido
pela Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciên-
cia e a Cultura (UNESCO). Por
meio do programa World Book
Capital, a UNESCO reconhece
o compromisso das cidades em
incentivar a leitura durante o pe-
ríodo de um ano. Com o lema
“DiverCity: many stories, one
city!”, a candidatura é orientada
pela diversidade que existe na
cidade – diversidade de pesso-
as, culturas, gêneros, a diversi-
dade étnico-racial, sexual, soci-
al, política e de pensamento –
que constrói São Paulo como
ela é: uma cidade aberta, inclu-
siva, multicultural e com uma
fascinante complexidade.

Para preparar a candidatura à
certificação de Capital Mundial
do Livro 2022, foi instituído o
Grupo de Trabalho Intersecreta-

rial com representantes das Se-
cretarias Municipais de Educa-
ção (SME), Cultura (SMC), De-
senvolvimento Econômico e Tra-
balho (SMDET) e da Câmara
Brasileira do Livro (CBL). O
grupo é coordenado pelo Secre-
tário de Relações Internacionais,
Luiz Alvaro Salles Aguiar de
Menezes, que possui vasta expe-
riência no mercado editorial.

A capital paulista tem desen-
volvido uma série de ações e
projetos com o objetivo de tor-
nar os livros e a leitura acessível
a todos. Ao concorrer para Capi-
tal Mundial do Livro, a cidade de
São Paulo busca fortalecer o tra-
balho de formação de leitores e a
potência cultural de novas lingua-
gens. A candidatura de São Paulo
é apoiada pelas cidades de Bue-
nos Aires (Argentina) e Tbilisi
(Geórgia), pela Comissão Nacio-
nal do Brasil para Unesco, pela
Câmara Brasileira do Livro
(CBL), pela União Brasileira

dos Escritores (UBE) e pela
Rede Mundial de Governos e
Líderes do Setor Cultural World
Cities Culture Forum (WCCF).

“Desenvolver e empoderar
nossos cidadãos para garantir o
exercício da cidadania pela cul-
tura, pela ciência e pela educa-
ção é prioridade para o municí-
pio de São Paulo”, afirmou o
prefeito Bruno Covas, em carta
enviada a UNESCO para a can-
didatura da capital paulista.

“A cidade de São Paulo é um
território fértil para a literatura,
às artes e para as manifestações
culturais devido à diversidade de
povos e nações que se encon-
tram por aqui. Tornar São Paulo
a Capital Mundial do Livro é um
ação para impulsionar a univer-
salização do acesso à leitura e à
cultura não só no nosso municí-
pio, mas em todo país”, decla-
rou o Secretário Luiz Alvaro.

“Fortalecer o nosso merca-
do editorial nacional e interna-

cionalmente é umas das princi-
pais propostas da Câmara Brasi-
leira do Livro. São Paulo tem
uma das maiores diversidades
editoriais da América Latina e do
mundo e é isso que queremos
mostrar”, comentou o Presiden-
te da Câmara Brasileira do Li-
vro, Vitor Tavares.

O ano de 2022 é simbólico
para São Paulo e para o Brasil,
pois além do Bicentenário da In-
dependência do país, marco his-
tórico que ocorreu na cidade de
São Paulo, o ano também celebra-
rá o centenário da Semana de 22,
evento que marcou a renovação
artística brasileira e foi sediado na
capital paulista. Em 2022 também
está prevista a realização da 26ª
Bienal Internacional do Livro de
São Paulo, a maior feira literá-
ria da América Latina.

A candidatura de São Paulo
ao título de Capital Mundial do
Livro 2022 será enviada para a
Unesco até o dia 14 de agosto.

Prefeitura divulga 21º levantamento de ações
internacionais de enfrentamento ao coronavírus
Em 11 de março, a Organi-

zação Mundial de Saúde (OMS)
decretou o estado de pandemia
mundial por coronavírus. Com
isso, a área de Relações Inter-
nacionais da Prefeitura de São
Paulo iniciou um levantamen-
to internacional de ações e
boas práticas realizadas para o
enfrentamento da covid-19
com a finalidade de contribuir
com as medidas de contenção
que estão sendo aplicadas na
cidade de São Paulo. A versão
publicada na segunda-feira
(10) é a mais recente.

O documento apresenta di-
versas ações implementadas

por cidades e países, como des-
contos fiscais e medidas eco-
nômicas, políticas de atendi-
mento à população de rua, aco-
lhimento a mulheres e crianças
em situação de violência do-
méstica, medidas e serviços de
saúde pública, restrições par-
ciais ou totais de funcionamen-
to de estabelecimentos priva-
dos, educação, transporte co-
letivo, fechamento de frontei-
ras, entre outros. O principal
ponto em comum é o isolamen-
to preventivo obrigatório e mo-
nitorado.

“O tempo é de mudanças e
solidariedade. O combate ao

coronavírus é um desafio mun-
dial e nossas principais armas
são a ciência, a informação cor-
reta e a responsabilidade social.
O momento exige união. Em São
Paulo, estamos enfrentando a
covid-19 com muita seriedade e
transparência”, afirmou o prefei-
to de São Paulo, Bruno Covas.

Semanalmente, serão dispo-
nibilizadas informações pes-
quisadas pela equipe com o ob-
jetivo de contribuir não só com
as medidas implementadas em
São Paulo, mas também com as
decisões de outros governos,
cidades e países. Acreditamos
que as ações locais são essen-

ciais para contribuir com os
desafios globais e a união dos
esforços será o grande diferen-
cial no impacto da pandemia no
cenário mundial.

“Este é o momento de unir-
mos nossos esforços a favor da
humanidade e em respeito a to-
dos os cidadãos do mundo que
estão contribuindo com as me-
didas de contenção do coronaví-
rus. “Expandir as ações que es-
tão sendo realizadas globalmen-
te vai contribuir com o amparo
que a população merece neste ce-
nário”, destaca o secretário de
Relações Internacionais, Luiz Al-
varo Salles Aguiar de Menezes.

Número de mortes em acidentes nas rodovias
sob concessão é o menor desde 2015

O número de mortes em aci-
dentes caiu 16% entre janeiro e
junho deste ano nas rodovias re-
guladas pela Artesp (Agência de
Transporte do Estado de São
Paulo) e administradas pelas 20
concessionárias que integram o
Programa de Concessões Ro-
doviárias. Foram 472 ocorrên-
cias no primeiro semestre ante
563 registrados no mesmo pe-
ríodo de 2019.

É o menor número registra-
do no período desde 2015, quan-
do teve início a série histórica
do Programa Respeito à Vida, do
Governo de São Paulo. Em mé-
dia, a movimentação de veículos
nas rodovias concedidas caiu
20% em relação ao primeiro
semestre de 2019. A redução no
tráfego, reflexo do isolamento
social devido à pandemia da
COVID-19, somada às ações de
prevenção de acidentes, que não
foram interrompidas no período,

contribuiu para a diminuição dos
óbitos nas estradas.

“Ações de engenharia, edu-
cação e, principalmente, de fis-
calização estão ocupando cada
vez mais espaço em nossas ro-
dovias, resultando na redução de
acidentes com vítimas fatais”,
avalia o diretor geral da Artesp,
Milton Persoli. “Estamos per-
correndo o caminho correto e
seguiremos desta maneira, in-
clusive, na retomada pós pande-
mia, para que o trabalho preven-
tivo possa ajudar a preservar vi-
das”, afirma.

Especificamente no período
da quarentena dentro do semes-
tre, que compreende de 24 de
março a 30 de junho, foram con-
tabilizadas 255 mortes em toda
a extensão dos 10,8 mil quilô-
metros de malha rodoviária pau-
lista sob concessão, 25% a me-
nos que o mesmo período do ano
passado, quando morreram 340

pessoas.
Fatalidades envolvendo pes-

soas com mais de 60 anos, pú-
blico mais vulnerável à COVID-
19, reduziram 44% após o isola-
mento social. Segundo o progra-
ma Respeito à Vida, a redução
nesse grupo impactou o número
geral de pedestres, pois, histori-
camente, uma em cada três víti-
mas de atropelamentos é idosa.

Nos contratos de concessão,
é estabelecido que cada conces-
sionária apresente à Artesp um
Programa de Redução de Aci-
dentes de Trânsito e Segurança
Rodoviária – PRA, destinado a
promover a melhoria no sistema
viário, beneficiando condutores
de motocicletas e veículos, de
uma forma geral. A Agência es-
tabelece diretrizes e metas, e
acompanha de perto se elas es-
tão sendo cumpridas. As medi-
das devem prever ações sobre a
via, veículo e condutor, com in-

tervenções na engenharia, em
ações operacionais, educativas e
de apoio à fiscalização.

Gerido pela Secretaria de
Governo, o Programa Respeito à
Vida tem como objetivo desenvol-
ver ações com foco na redução de
acidentes de trânsito. Juntamente
com a sociedade civil, iniciativa pri-
vada, terceiro setor e, em parceria
com municípios, promove interven-
ções preventivas educativas, de
engenharia e fiscalização.

Mais oito secretarias estadu-
ais atuam no programa: Logísti-
ca e Transpor tes, Transportes
Metropolitanos, Educação, Segu-
rança Pública, Saúde, Desenvol-
vimento Regional, Desenvolvi-
mento Econômico e Direitos da
Pessoa com Deficiência. Além
disso, a iniciativa é responsável
pela gestão do Infosiga SP, siste-
ma que publica mensalmente es-
tatísticas sobre acidentes fatais
de trânsito no Estado.

M Í D I A S
O jornalista  Cesar Neto  publica esta coluna diária de políti-

ca na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na Internet des-
de 1996,  www.cesarneto.com  tornou-se referência das liberda-
des possíveis. Twitter  @CesarNetoReal   ...  Email
cesar@cesarneto.com

+
CÃMARA (SP)
Em tempos de pandemia do mutante Coronavírus, o vereador

Paulo Frange (PTB) pode ser o médico que o deputado federal
Russomanno (REPUBICLANOS ex-PRB) espera ter como vice
na chapa em que disputará a prefeitura de São Paulo pela 3ª vez

+
PREFEITURA (SP)
Conforme antecipado nesta coluna, em 2016 e em 2020 tam-

bém, o comunicador Datena confirmou ontem que não será can-
didato à prefeitura paulistana. Sobre que seria vice de Bruno Co-
vas (PSDB), só com a ‘benção’ do vereador Milton Leite (DEM
ex-PFL)

+
ASSEMBLEIA (SP)
Deputado Caruso (MDB), que jamais confirmou que o comu-

nicador Datena seria sequer vice na chapa por reeleição de Bruno
Covas (PSDB), olha pra História e lembra quando FHC (no
PMDB) perdeu pro Jânio (PTB), sem 2º turno, na volta das dire-
tas em 1985

+
GOVERNO (SP)
João Doria não ataca a ‘vacina’ russa que Putin - Presidente

desde 1999 - chama de ‘Sputinik 5’ e vai começar a usar desde já.
O dono do novo PSDB prefere apostar na vacina chinesa (em par-
ceria com o Butantã). Quanto ao Paraná adotar, só observa

+
PRESIDÊNCIA (BR)
Jair Bolsonaro vai ter que negociar caso a caso, as grandes

reformas e também que a Câmara Federal não proceda a abertura
de um possível processo de Impedimento (cassação) dele em
relação a um dos tantos pedidos. Em 2021 e na reeleição em
2022

+
PARTIDOS (BR)
O REPUBLICANOS (ex-PRB) tá comemorando muito o fato

do comunicador Datena ter desistido - pela 2ª vez porque a 1ª foi
em 2016) ser candidato, sequer a vice do prefeito de São Paulo
que disputará a reeleição 2020. O candidato Russomanno agra-
dece

+
H I S T Ó R I A S
O Presidente (desde 1999) russo Putin, que se tornou um no

Czar do Século 21, anunciou ao mundo que já tem uma ‘vacina’
contra a pandemia Covid 19. Além da Rússia, vai negociar com o
Brasil - no Estado do Paraná - aterrisando aqui com a ‘Sputinik’ 5

A Secretaria de Esportes do
Estado de São Paulo decidiu
na última segunda-feira (10)
em cumprimento ao Decreto
64.862/2020, e seguindo as
determinações do Centro de
Contingência ao Coronavírus
em São Paulo, cancelar as
competições Jogos Regio-
nais e Jogos Abertos Horácio
Baby Barioni (Jogos Abertos
do Interior), em razão da pan-
demia da COVID-19 (novo co-
ronavírus).

Os Jogos Regionais são re-
alizados em oito regiões espor-
tivas do Estado e são classifi-

Canceladas as edições
de 2020 dos Jogos
Regionais e Jogos
Abertos do estado

catórios aos Jogos Abertos
Horácio Baby Barioni. Inicial-
mente, a competição estava
prevista para o mês de julho e
foi adiada para outubro, classi-
ficatória aos Jogos Abertos.

“Desde o início da pande-
mia, temos conversado diaria-
mente e balizado nossas deci-
sões junto ao Centro de Con-
tingência. Lamentamos o can-
celamento, mas temos de ter
foco total na vida e na saúde.
Esperamos estar de volta às
competições em 2021”, disse
o secretário de Esportes do
Estado, Aildo Ferreira.



Ipea: consumo aparente de bens
industriais cresce 5,2% em junho
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Líderes do Líbano foram
alertados em julho sobre

explosivos no porto
Autoridades de segurança do Líbano alertaram o primeiro-

ministro e o presidente, mês passado, que 2.750 toneladas de
nitrato de amônio armazenados no porto de Beirute representa-
vam um risco de segurança e poderiam destruir a capital, se ex-
plodissem, segundo documentos vistos pela Reuters e autorida-
des de segurança.

Pouco mais de duas semanas depois, os produtos químicos
industriais foram pelos ares em uma enorme explosão que des-
truiu quase todo o porto e faixas da capital, matando pelo menos
163 pessoas, ferindo outras 6.000 e destruindo 6.000 prédios,
segundo autoridades municipais.

Um relatório da Direção Geral de Segurança Pública sobre
os eventos que levaram à explosão incluiu referência a uma carta
enviada ao presidente Michel Aoun e ao primeiro-ministro Has-
san Diab, em 20 de julho.

Embora o conteúdo da carta não estivesse no relatório visto
pela Reuters, uma autoridade superior de segurança disse que
resumia as descobertas de uma investigação judicial, iniciada em
janeiro, que concluiu que as substâncias químicas deveriam ser
postas em segurança imediatamente.

O relatório de segurança pública, que confirmou a corres-
pondência ao presidente e ao primeiro-ministro ainda não havia
sido publicada.

“Havia o risco de que esse material, se roubado, pudesse ser
usado em um ataque terrorista”, disse a autoridade à Reuters.

“No fim da investigação, o procurador-geral (Ghassan) Owei-
dat preparou um relatório final que foi enviado às autoridades”,
disse, referindo-se à carta enviada ao primeiro-ministro e ao pre-
sidente pela Direção Geral de Segurança Pública, que supervisi-
ona a segurança portuária.

“Eu os alertei que isso poderia destruir Beirute, se explodis-
se”, afirmou a autoridade, envolvida na redação da carta e que se
recusou a ter a identidade divulgada.

A Reuters não conseguiu confirmar a descrição da carta de
maneira independente.

A Presidência não respondeu ao pedido por comentários so-
bre a carta de 20 de julho.

Um representante de Diab, cujo governo renunciou na se-
gunda-feira (10), disse que o primeiro-ministro recebeu a carta
em 20 de julho e ela foi enviada ao Conselho Supremo de Defe-
sa para aconselhamentos dentro de 48 horas. “O atual ministério
recebeu o documento 14 dias antes da explosão e agiu em res-
posta a ela em questão de dias. As administrações anteriores ti-
veram seis anos e não fizeram nada.” (Agência Brasil)

Facebook quer auditoria
externa sobre relatório de

revisão de conteúdo
O Facebook convidará especialistas externos para auditar de

forma independente seu relatório trimestral sobre as métricas
usadas para remover conteúdo de sua plataforma, afirmou a rede
social na terça-feira (11), ao divulgar o sexto relatório.

Introduzido em 2018, o Relatório de Aplicação dos Padrões
da Comunidade do Facebook fornece detalhes sobre o conteúdo
removido em seus aplicativos por violações de políticas, inclu-
indo violência, suicídio e discurso de ódio.

A empresa disse que dependeu mais da tecnologia de auto-
mação para revisar o conteúdo entre abril e junho, já que tinha
menos moderadores nos escritórios devido à pandemia da co-
vid-19.

Isso resultou na empresa tomando menos medidas em rela-
ção a conteúdo sobre suicídio, automutilação, nudez infantil e
exploração sexual em suas plataformas, disse o Facebook em
publicação em seu blog. (Agência Brasil)

Covid-19: Nova Zelândia põe
maior cidade em lockdown

após 102 dias
A Nova Zelândia anunciou na terça-feira (11) que fecharia

sua maior cidade, Auckland, após descobrir quatro novos casos
de covid-19, a primeira evidência de transmissão comunitária
depois de ficar 102 dias livre do novo coronavírus.

A primeira-ministra Jacinda Ardern disse que Auckland en-
trará no nível três de restrições, a partir do meio-dia dessa quar-
ta-feira (12), por “precaução”, o que significa que as pessoas
terão que ficar longe do trabalho e da escola, e reuniões de mais
de dez pessoas estão mais uma vez limitadas. A restrição será
aplicada por três dias, até sexta-feira (14).

O diretor-geral de Saúde, Ashley Bloomfield, afirmou que
quatro casos foram confirmados em uma única família. Uma pes-
soa está na casa dos 50 anos. Ninguém tinha histórico de viagens
a outros países. Os integrantes da família foram testados e o ras-
treamento de contatos está em andamento.

“Isso é algo para o qual nos preparamos”, disse Ardern, em
uma entrevista coletiva, acrescentando que a cautela se deve ao
fato de a origem do vírus ser desconhecida.

“Tivemos 102 dias e era fácil pensar que a Nova Zelândia es-
tava fora de perigo. Nenhum país chegou tão longe quanto nós
sem uma recaída. E porque nós fomos os únicos, tínhamos que
ter um plano. E temos”, disse.

Viagens para Auckland, na Ilha Norte, serão restritas, com
exceção a moradores, afirmou.

Ardern também disse que o resto da Nova Zelândia entraria
no nível dois de alerta amanhã, a partir do meio-dia, durante três
dias. Isso significa que medidas de distanciamento social serão
aplicadas novamente. Ela pediu que as pessoas não corram aos
supermercados para estocar suprimentos.

A Nova Zelândia marcou 100 dias sem transmissão comuni-
tária do coronavírus no domingo (9), mas pediu que as pessoas
não baixassem a guarda, com países como Vietnã e Austrália, que
já tiveram o vírus sob controle, agora lutando contra o ressurgi-
mento de casos.

Paralelamente, uma vila de aposentados em Christchurch, na
Ilha Sul da Nova Zelândia, foi colocada em lockdown, após mo-
radores apresentarem sintomas de doença respiratória, afirmou
hoje o New Zealand Herald. (Agência Brasil)

O Indicador Mensal de Con-
sumo Aparente de Bens Industri-
ais, medido pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), cresceu 5,2% em junho,
em comparação ao mês anteri-
or, na série com ajuste sazonal.
O indicador mede a parcela da
produção industrial doméstica
destinada ao mercado interno,
acrescida das importações.

Com a alta de 2,2% observa-
da em maio, em relação a abril,
o segundo trimestre de 2020
registrou queda de 19,6% na
margem. O estudo foi elabora-
do pelo Grupo de Conjuntura da
Diretoria de Estudos e Políticas
Macroeconômicas (Dimac) do
Ipea e divulgado na terça-feira,
(11) no Rio de Janeiro.

Ainda na comparação dessa-
zonalizada, isto é, com ajuste
sazonal, enquanto a produção
interna destinada ao mercado na-
cional (bens nacionais) aumen-
tou 16,2% em junho, as impor-

tações de bens industriais caí-
ram 22,5%. Em relação a junho
do ano passado, a demanda inter-
na por bens industriais mostrou
retração de 12,4%. Com isso, o
segundo trimestre do ano apre-
sentou queda de 19,7% na com-
paração interanual, não na mar-
gem, em relação ao verificado
no mesmo período do ano pas-
sado. No ano de 2020, até junho,
a queda acumulada atingiu 9,8%.

Na análise de 12 meses en-
cerrados em junho, a demanda
foi reduzida em 4,2%, enquanto
a produção industrial, medida
pela Pesquisa Industrial Mensal
de Produção Física (PIM-PF),
do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), acu-
mulou baixa de 5,6%.

O estudo revela que, em re-
lação às grandes categorias eco-
nômicas, o bom desempenho de
junho na comparação dessazona-
lizada foi bastante disseminado.
Excetuando o segmento bens de

capital, que recuou 13,9%, todos
os demais apresentaram varia-
ção positiva. Destaque para a
demanda por bens de consumo
duráveis, que subiu 72,1% na
margem. Na comparação intera-
nual, o resultado negativo foi
generalizado, refletindo os efei-
tos da crise provocada pela pan-
demia do novo coronavírus.

O Ipea apurou que, com re-
lação às classes de produção, na
comparação dessazonalizada, o
bom desempenho registrado pe-
las grandes categorias econômi-
cas se refletiu no resultado da
demanda interna por bens da in-
dústria de transformação, que
aumentou 2,8% em junho sobre
maio. O forte crescimento das
importações de petróleo e gás
natural no período levaram a in-
dústria extrativa mineral a uma
expansão de 59,7% na margem.

Levando em conta a análise
setorial, o estudo do Ipea cons-
tatou que 15 dos 22 segmentos

pesquisados reduziram o índice
de difusão, que mede o percen-
tual dos segmentos da indústria
de transformação, com aumen-
to em comparação ao período
anterior, após ajuste sazonal, de
77% em maio para 68% em ju-
nho. O destaque positivo ficou
com o segmento veículos, cuja
alta na margem atingiu 72,4%.

Na comparação interanual, o
resultado ainda é bastante negati-
vo, analisou o Ipea. Somente qua-
tro segmentos registraram cres-
cimento em junho ante igual mês
de 2019. Os segmentos outros
equipamentos de transporte e far-
moquímicos foram os destaques
positivos, com altas de 41,6% e
15,4%, respectivamente. No re-
sultado acumulado em 12 meses,
quatro segmentos apresentaram
variação positiva, entre eles o seg-
mento alimentos, com alta de
0,9%, e produtos de borracha e de
material plástico (+1,5%).  (Agên-
cia Brasil)

Conselho do FGTS aprova distribuição
 de R$ 7,5 bi para trabalhadores

O Conselho Curador do Fun-
do de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) aprovou na ter-
ça-feira, (11) a distribuição de
parte dos lucros para os traba-
lhadores. Serão creditados nas
contas vinculadas ao fundo R$
7,5 bilhões, equivalentes a 66%
do resultado positivo de 2019.
O resultado total do ano passa-

do foi de R$ 11,32 bilhões.
Conforme a deliberação, os

créditos devem ser pagos até 31
de agosto. A distribuição será
feita proporcionalmente ao sal-
do de 31 de dezembro de 2019.

Segundo informações apre-
sentadas durante a reunião do
conselho, a distribuição dos re-
cursos permitirá que o FGTS te-

nha rendimento de 4,90%, so-
mados juros e correções obri-
gatórias. Dessa forma, o fundo
passa a render mais que a pou-
pança, que fechou 2019 com
rentabilidade de 4,26%, e a in-
flação medida pelo Índice Naci-
onal de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), que terminou o
ano passado em 4,31%.

A decisão do conselho não
altera as hipóteses em que o
trabalhador pode sacar o
FGTS. No site da Caixa é pos-
sível obter mais informações,
inclusive sobre os saques
emergenciais do fundo devido
aos efeitos da pandemia da
covid-19 na renda dos brasi-
leiros. (Agência Brasil)

Safra deste ano deve ser 3,8%
superior à de 2019, prevê IBGE

A produção brasileira de ce-
reais, leguminosas e oleaginosas
deve fechar o ano de 2020 em
250,5 milhões de toneladas.
Caso a estimativa de safra feita
em julho pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística
(IBGE) se confirme, a produção
será 3,8% superior à registrada

em 2019, ou seja, 9 milhões de
toneladas a mais.

A estimativa de julho é 1,3%
superior ao levantamento do
IBGE feito no mês anterior. A
área a ser colhida neste ano, de
acordo com a estimativa, é de
64,9 milhões de hectares, ou
2,6% acima da área de 2019.

Entre as principais lavouras
de grãos do país, são espera-
das altas em 2020 nas safras de
soja (5,9%), arroz (7,3%), tri-
go (41%) e sorgo (6,4%). O al-
godão herbáceo deve manter a
produção de 2019. São espe-
radas quedas no milho (0,8%)
e feijão (4%).

São esperadas altas para a
cana-de-açúcar (2,4%), assim
como o café (18,2%) e a laranja
(4,1%).

Por outro lado, estima-se
quedas nas safras de batata-in-
glesa (10,6%), banana (5,2%),
tomate (5%), mandioca (0,3%)
e uva (0,3%). (Agência Brasil)

Produção industrial cresce em
14 locais em junho, diz IBGE

A produção industrial cres-
ceu em 14 dos 15 locais pesqui-
sados pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE), na passagem de maio
para junho deste ano. As maio-
res altas foram observadas nos
estados do Amazonas (65,7%)
e do Ceará (39,2%), de acordo
com dados da Pesquisa Indus-
trial Mensal divulgados na ter-
ça-feira, (11).

Também tiveram crescimen-
to acima da média nacional
(8,9%) os estados do Rio Gran-

de do Sul (12,6%), de São Pau-
lo (10,2%) e Santa Catarina
(9,1%). Completaram a lista dos
estados com alta na produção
Minas Gerais (5,8%), Paraná
(5,2%), Pernambuco (3,5%),
Pará (2,8%), Goiás (0,7%), Rio
de Janeiro (0,7%), Bahia (0,6%)
e Espírito Santo (0,4%).

A Região Nordeste, única
a ter a produção de todos os
estados calculada de forma
conjunta, cresceu 8%. Mato
Grosso foi o único local com
queda (-0,4%).

Outros tipos de compa-
ração

Na comparação com junho
de 2019, 12 dos 15 locais pes-
quisados tiveram queda na pro-
dução, com destaque para Es-
pírito Santo (-32,4%) e Ceará
(-22,1%). Os três locais com
alta foram Pernambuco
(2,8%), Mato Grosso (1,6%)
e Goiás (5,4%).

No primeiro semestre do
ano, houve redução em 13 dos
15 locais ,  na  comparação
com o mesmo período do ano

anterior. As maiores quedas
foram observadas no Ceará (-
22%),  Espír i to  Santo  ( -
20 ,8%) e  Amazonas  ( -
19,6%).  Rio de  Janeiro
(2,3%) e Goiás (0,9%) foram
os únicos locais com alta.

Já no acumulado de 12 me-
ses, foram observadas quedas em
12 locais, com destaque para o
Espírito Santo (-19,6%). Os es-
tados com alta na produção fo-
ram Rio de Janeiro (4,4%), Goi-
ás (2,2%) e Pará (0,4%). (Agên-
cia Brasil)

Dólar cai pela primeira vez em cinco
dias, mas fecha acima de R$ 5,40

Pela primeira vez em cinco
sessões, o dólar caiu, influen-
ciado por um movimento glo-
bal de correção das altas dos
últimos dias. O dólar comerci-
al fechou na terça-feira (11)
vendido a R$ 5,415, com recuo
de R$ 0,05 (-0,91%).

A cotação abriu em alta. Pela
manhã, chegou a subir 0,33%.
Durante a tarde, a tendência in-

verteu-se, e a moeda passou a
cair. Na mínima do dia, por vol-
ta das 15h10, chegou a ser ven-
dida a R$ 5,37, até se estabilizar
acima dos R$ 5,40.

A expectativa do fechamen-
to de um acordo para um pacote
adicional de estímulos à econo-
mia norte-americana dominou as
negociações. O mercado estava
animado com comentários do

presidente Donald Trump de que
parlamentares democratas que-
riam reunir-se com ele para dis-
cutir as medidas. No entanto, a
queda do dólar perdeu força de-
pois de o líder republicano no
Senado norte-americano, Mitch
McConnell, negar que a conver-
sa tenha ocorrido.

No mercado de ações, o dia
foi marcado pelas oscilações. O

índice Ibovespa, da B3 (a bol-
sa de valores brasileira), en-
cerrou esta terça aos 102.174
pontos, com recuo de 1,23%.
O indicador seguiu a bolsa
norte-americana. O índice
Dow Jones, da bolsa de Nova
York, fechou o dia com queda
de 0,38%, depois de operar
em alta durante quase toda a
sessão. (Agência Brasil)

Produção industrial paranaense
cresce 5,2% entre maio e junho

A produção industrial para-
naense cresceu 5,2% entre maio
e junho deste ano, de acordo com
a Pesquisa Industrial Mensal
Regional divulgada na terça-fei-
ra (11) pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE). É o segundo indicador
positivo em sequência depois do
impacto mais emblemático da
crise provocada pelo novo coro-
navírus no setor. Houve retoma-
da em 14 das 15 unidades da Fe-
deração que fazem parte do es-
tudo e de 8,9% no indicador na-
cional nesse mesmo período.

O crescimento vem depois
de um salto de 24,1% entre abril
e maio e renova os sinais de re-

cuperação da economia e da con-
fiança do setor no Paraná. O Es-
tado registrou crescimento de
1,2% em janeiro e 2,5% em fe-
vereiro, mas a paralisação de al-
gumas atividades e os impactos
negativos da Covid-19 em nível
global geraram quedas de 6% em
março e 27,4% em abril. O re-
sultado acumulado do semestre
é de -8,6%, à frente do nacio-
nal, de -10,9%.

Na comparação com junho
do ano passado, as perdas na in-
dústria chegaram a 6,8%, mas
estão entre as menores na com-
paração com os outros estados
nesse recorte. Em abril de 2020,
frente ao mesmo mês de 2019,

a indústria paranaense chegou a
registrar queda de 30,7%. Esse
também foi o mês da diferença
mais acentuada em nível nacio-
nal, de -27,5%. No acumulado
dos últimos doze meses houve
perdas de 2% no Paraná.

Os resultados positivos indi-
cam que a economia paranaense
aponta para um certo reequilí-
brio. Houve saldo positivo de
empregos em junho, expectati-
va de atração de R$ 4,7 bilhões
em novos investimentos pri-
vados nos próximos meses e
o Produto Interno Bruto (PIB)
do primeiro trimestre foi po-
sitivo, muito em função da sa-
fra de verão e do dólar alto, o

que favoreceu as exportações
do agronegócio paranaense. O
saldo da balança comercial em
junho também foi favorável ao
Estado e ficou em US$ 645,9
milhões.

O último boletim econômi-
co conjuntural aponta que 98%
das empresas do Estado já re-
tomaram a produção. Em todo
o Paraná apenas 2.667 empre-
sas (1.799 inseridas no Simples
Nacional e 868 no Regime Nor-
mal) seguiam fechadas na sema-
na passada. Setorialmente, a in-
dústria de alimentos opera em
108,2% do nível pré-pandemia
e a indústria de transformação já
atingiu 104,5%. (AENPR)



Congresso marca três reuniões para
analisar todos vetos presidenciais
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Lembre sempre de lavar as mãos

Os líderes partidários do
Congresso Nacional definiram,
em reunião na terça-feira (11),
que realizará três sessões con-
juntas, a partir desta quarta-fei-
ra,  (12), para analisar todos os
vetos presidenciais. Já a pro-
posta de emenda à Constitui-
ção (PEC) que torna permanen-
te o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação
Básica (Fundeb) foi pautada
para ser votada no Senado no
dia 20 de agosto.

A presidência do Senado di-
vulgou uma nota informando
que nesta quarta-feira serão

analisados 17 vetos presiden-
ciais e também dois projetos
de lei que abrem crédito suple-
mentar para ministérios. Na
Câmara, a votação a votação
está prevista para iniciar às 10h,
no Senado, às 16h e às 19h no-
vamente com deputados.

A princípio, a análise dos
vetos será feita por ordem cro-
nológica. Seguindo esta ten-
dência, a votação deve come-
çar pelo veto 56/2019, com  24
dispositivos barrados pelo pre-
sidente ao chamado Pacote An-
ticrime (PL 6.341/2019).

Além desta quarta-feira,

também estão agendas vota-
ções para votação de vetos para
os dias 19 de agosto e 2 de se-
tembro. No total, o Congresso
Nacional pretende analisar  44
vetos.

Para que um veto presiden-
cial seja derrubado é preciso o
voto de, pelo menos, 257 de-
putados e de 41 senadores.

Fundeb
O Senado também marcou

para dia 20 para a votação da
PEC 26/2020, que torna o Fun-
deb permanente e amplia a par-
ticipação da União para 23%.

O relator, senador Flavio Arns
(Rede-PR) proferiu parecer fa-
vorável ao texto.

Por se tratar de uma PEC,
no Senado a proposta precisa
ser aprovada com, pelo menos,
49 votos em dois turnos. Se o
texto for modificado, a PEC
retorna para a Câmara, que
aprovou o texto no dia 21 de
julho.

O Fundeb é a principal fon-
te de financiamento da educa-
ção básica no Brasil e, pela
Constituição, expira no dia 31
de dezembro deste ano.
(Agência Brasil)

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) vai
abrir uma consulta pública so-
bre o reforço nas estratégias de
combate à covid-19 em aero-
portos e aeronaves. O texto
com a proposta de resolução
será publicado em breve no
Diário Oficial da União, esta-
belecendo prazo de 15 dias para
o envio de contribuições.

“A medida visa dar plenas
condições aos fiscais da vigi-
lância sanitária de cumprirem
a Portaria Interministerial 1/
2020, que prevê a restrição
excepcional e temporária da
entrada e saída de estrangeiros
no país, conforme recomenda-
ção técnica da Anvisa”, infor-

Anvisa quer reforçar medidas
contra covid-19 em

aeroportos e aeronaves
mou o órgão, por meio de nota.

De acordo com a agência,
o objetivo é dar suporte re-
gulatório aos fiscais que atu-
am em aeroportos para que
possam determinar e exigir
certas condutas de passagei-
ros, instalações comerciais e
responsáveis pelos meios de
transporte, de forma a con-
trolar a disseminação do novo
coronavírus.

A proposta de regulamen-
tação, segundo o comunicado,
também busca reforçar medi-
das de combate à pandemia, in-
cluindo o uso de máscaras, a
adoção de distanciamento so-
cial e a higienização das mãos.
(Agência Brasil)

O estado de São Paulo regis-
trou 25.571 mortes e 639.562
casos confirmados do novo co-
ronavírus (covid-19) na terça-
feira (11). O número de pessoas
recuperadas chegou a 437.647,
sendo que 77.864 chegaram a
ser internadas até receber alta
hospitalar.

Dos 645 municípios paulis-
tas, houve registro de ao menos
uma pessoa infectada em 641
cidades, e ao menos uma morte
em 497 cidades.

As taxas de ocupação dos
leitos de Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) chegaram a

São Paulo registra 25,5 mil
mortos e 639,5 mil casos

de coronavírus
57,2% na Grande São Paulo e
58,6% em todo o estado. Es-
tão internados 12.723 pacien-
tes, sendo 7.245 em enferma-
ria e 5.478 em UTI.

Dos infectados pelo novo
coronavírus em São Paulo,
298.107 são homens e 335.511
mulheres, e não consta informa-
ção de sexo para 5.944 casos.

Entre as vítimas fatais, estão
14.751 homens e 10.820 mu-
lheres. Os óbitos continuam
concentrados em pacientes
com 60 anos de idade ou mais,
totalizando 75,3% das mortes.
(Agência Brasil)

A Polícia Federal e o Minis-
tério Público Federal (MPF),
com apoio dos Correios, cum-
priram na terça-feira, (11) seis
mandados de busca e apreensão
no estado do Rio de Janeiro. A
chamada Operação Rebate in-
vestiga o uso de empresas de fa-
chada para desviar dinheiro do
fundo de pensão Postalis.

De acordo com o MPF, o di-
retor-presidente de uma grande
instituição financeira, cujo nome
não foi divulgado, desviava re-
cursos de fundos de investimen-
to que recebiam aportes do Pos-
talis por meio da dissimulação
de taxas de comissão (rebates)
repassadas para duas empresas
vinculadas ao investigado.

Os mandados cumpridos  bus-
cam reunir provas sobre a práti-
ca de crimes, como lavagem de
dinheiro e também localizar bens

PF e MPF cumprem
mandados contra fraudes no

fundo de pensão Postalis
de alto valor supostamente adqui-
ridos pelo investigado, como joi-
as, metais e pedras preciosas pa-
gas com o uso de dinheiro em
espécie, em valores superiores a
R$ 45 milhões.

Em nota, os Correios desta-
cam que têm cooperado com as
investigações. “Desde junho de
2019, o MPF conta com apoio
irrestrito da atual gestão, que
colabora, de todas as formas pos-
síveis, para que as inquirições
alcancem os melhores resulta-
dos possíveis para a sociedade.
Paralelamente, a empresa tem
adotado padrões rígidos de com-
pliance e governança internos,
bem como nas relações com
suas subsidiárias, visando garan-
tir a transparência de suas ações
e a incolumidade do patrimônio
de seus empregados”, diz o tex-
to. (Agência Brasil)

Observatório de Favelas destaca
racismo estrutural no impacto da covid

A sétima edição do Mapa
Social do Corona, produzida
pelo Observatório de Favelas,
destaca o peso do racismo es-
trutural no impacto da covid-
19 sobre as populações negras
e faveladas do Rio de Janeiro.
Para o Observatório, esse é
um dado fundamental para en-
tender os efeitos da pandemia
na sociedade brasileira. De
acordo com a publicação,
quase 40% dos casos no Rio
de Janeiro, tanto os confir-
mados como os óbitos, têm
insuficiência de informação
sobre a incidência da doença
nessa população.

“Tal prática revela outra
face do racismo institucional
nas práticas governamentais da
gestão de saúde. Desconside-
rar a importância destes dados
é também minimizar a vida e o
direito à saúde da maior parce-
la da população brasileira”, in-
dica o mapa.

O mapa indicou também
que apesar da contaminação
comunitária ter começado pela
zona sul da cidade, considera-
dos de renda mais alta, os bair-
ros que registraram mais casos

e maior número de óbitos fo-
ram os mais interiorizados,
com menos renda e maior pre-
sença da população mais em-
pretecida.

“Até a realização deste tex-
to, a taxa de letalidade na zona
sul do Rio de Janeiro é de 5%
de óbitos, ao passo que em uma
favela em Campo Grande esta
taxa chega a 26,9% de óbitos”,
diz o estudo.

Óbitos
O estudo evidencia que o

maior número de óbitos ocor-
re em alguns dos bairros em
que a presença da população
negra, considerados os pretos
e pardos somados, superam
60%. Com exceção da Barra da
Tijuca, na zona oeste, bairro
com características de classe
média alta, todos os bairros de
classes mais ricas da cidade
têm uma proporção de óbitos
baixa, excluídos os que tam-
bém têm favelas e/ou áreas de
grande densidade populacional,
como Copacabana, na zona sul,
e a Tijuca, na zona norte.

Ainda de acordo com o es-
tudo, a desigualdade pode ser

percebida também quando se
avalia o perfil etário dos óbi-
tos. Na Cidade de Deus, por
exemplo, a taxa de óbitos en-
tre as faixas de 20 anos até 49
anos de idade chega a 3,92%
ser mais que o dobro do que na
Barra da Tijuca, com 1,64%. A
média de idade geral de óbitos
pela covid-19 em Botafogo é
de 77,9 anos. Na Rocinha, o
número cai para 68,7 anos, o
que evidencia uma diferença de
quase 10 anos entre o bairro de
classe média e a favela.

Para Observatório de Fave-
las essas análises e resultados
de edições anteriores mostram
como a distribuição majoritária
das populações negras nos bair-
ros periféricos e favelas corres-
pondem às desigualdades no im-
pacto que a covid-19 tem sobre
diferentes locais na cidade, ain-
da que haja subnotificação dos
casos, grande dificuldade de
acesso ao atendimento formal
e aumento das mortes domici-
liares, principalmente nos ter-
ritórios mais vulneráveis.

Equipamentos de saúde
Outra constatação do mapa

é que a distribuição de equipa-
mentos de saúde é menor em
bairros populares, principal-
mente no extremo das zonas
norte e oeste. Isso, para o es-
tudo, impõe barreiras para
essa parcela da população
tanto para o primeiro atendi-
mento para a covid-19 em
unidades básicas de saúde,
como para alcançar leitos em
hospitais como respirador dis-
ponível.

De acordo com o Painel
Rio Covid-19, da Secretaria
Municipal de Saúde (SMS), di-
vulgado na segunda-feira, (10),
Campo Grande (459), Bangu
(392), Copacabana (302), Re-
alengo (297) e Tijuca (243)
são os bairros com mais casos
de óbitos em 2020, desde o
início da pandemia.

Ainda conforme a SMS, a
população parda é a que tem
maior percentual dos casos
confirmados (38,83%), segui-
da a banca (29,85%), de raça
ignorada (22,35%) que pode
ser por falta de autodeclaração,
amarela (4,73%), preta
(4,08%) e indígena (0,16%).
(Agência Brasil)

Justiça autoriza saída de
Michel Temer do Brasil

A Justiça Federal autorizou a
saída do país do ex-presidente da
República Michel Temer. Ele foi
nomeado pela Presidência da Re-
pública para integrar uma missão
humanitária ao Líbano, onde uma
explosão, ocorrida na semana pas-
sada, deixou dezenas de mortos e
feridos. O período da viagem será
de 12 a 15 deste mês.

A informação foi confirma-

da por Eduardo Carnelós, advo-
gado do ex-presidente. Filho de
libaneses, Temer é réu em dois
processos relacionados à Ope-
ração Descontaminação, por
isso precisa de autorização ju-
dicial cada vez que tiver que sair
do país.

A autorização foi concedida
pelo juizo da 7ª Vara Federal do
Rio de Janeiro. (Agência Brasil)

Publicado guia com novos critérios
para triagem de doadores de sangue

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) publi-
cou um guia com novos critéri-
os para a triagem clínica e epi-
demiológica de candidatos a do-
ação de sangue. Em vigor desde
o dia 7 de agosto, o material atu-
aliza as orientações aos serviços
de hemoterapia.

A norma elimina, por exem-
plo, a restrição de doação de san-
gue por homens que tiveram re-
lações sexuais com outros ho-
mens e/ou com parceiras sexu-
ais destes nos últimos 12 meses
antes do procedimento.

“Além de formalizar novas
recomendações para o setor, o
guia será um instrumento para

coleta de contribuições da soci-
edade sobre a proposta de inclu-
são dos novos critérios. Para
isso, foi disponibilizado um for-
mulário para o envio de suges-
tões”, informou a Anvisa.

O prazo da consulta será de
180 dias, contados a partir desta
segunda-feira (10), ou seja, até
5 de fevereiro de 2021.

O fim da restrição de doação
de sangue por homens que tive-
ram relações sexuais com ou-
tros homens e/ou com suas par-
ceiras sexuais atende a uma de-
cisão do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), que considerou a
medida inconstitucional.

Além da inclusão de novos

critérios a serem aplicados, o
guia traz sugestões de requisitos
que possam ser avaliados na his-
tória da pessoa candidata à doa-
ção, independentemente dos gru-
pos populacionais que represen-
te, buscando a triagem de indiví-
duos de baixo risco na população
geral para a doação de sangue.

Propostos na forma de reco-
mendações, os critérios, segun-
do a agência, foram pactuados
com especialistas da Rede Na-
cional de Serviços de Hemato-
logia e Hemoterapia e já vêm
sendo aplicados desde a forma-
lização da decisão do STF, em
junho deste ano.

A Anvisa também coordena a

elaboração de um informativo
destinado à sociedade sobre a
doação e a transfusão de san-
gue mais seguras, com partici-
pação de especialistas e de re-
presentantes da comunidade
LGBTI+ (lésbicas, gays, bisse-
xuais, travestis, transexuais,
intersexo e outras orientações
sexuais e grupos).

“O objetivo é esclarecer e
reforçar informações importan-
tes para a pessoa que queira doar
sangue”, informou a agência.
Acesse a íntegra do guia aqui.
Para enviar sugestões ao conteú-
do da publicação, basta acessar
o formulário de contribuições.
(Agência Brasil)

Senai já entregou mais de 2 mil
respiradores recuperados a hospitais
Um balanço divulgado pelo

Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (Senai) na terça-
feira (11) aponta que, desde o
início da pandemia do novo co-
ronavírus no país, 2.007 venti-
ladores pulmonares foram con-
sertados gratuitamente por 700
voluntários e devolvidos a insti-
tuições de saúde em 336 muni-
cípios de 24 estados e no Dis-
trito Federal. A estimativa é de
que cada equipamento possa sal-
var até 10 vidas. Segundo o Se-
nai, os estados de São Paulo
(683), Bahia (245) e Minas Ge-
rais (240) foram os que mais
receberam aparelhos.

Os ventiladores, importantes
no tratamento de doentes graves
da covid-19, estavam sem uso e
foram restaurados graças à união
de 28 instituições e empresas.

Desde 30 de março foram rece-
bidos 3.989 respiradores de to-
dos os estados, desse total 951
estão em manutenção e 173 pas-
sam por calibração, última etapa
antes da devolução ao serviço de
saúde. A maioria dos equipamen-
tos restaurados precisava de no-
vas peças para voltar a operar.

“A iniciativa de consertar
esse equipamento hospitalar
fundamental para salvar as vidas
de quem tem as formas mais gra-
ves da doença contribui de for-
ma expressiva para o árduo tra-
balho que está sendo realizado
pelos profissionais da saúde e
para reduzir a necessidade de
importação do equipamento”,
avalia o presidente da Confede-
ração Nacional da Indústria, Ro-
bson Braga de Andrade.

A parceria conta com unida-

des do Senai, grandes empresas,
ministérios e da Agência Brasi-
leira de Desenvolvimento Indus-
trial e da Associação Brasileira
de Engenharia Clínica . Além do
Senai, investiram mais de R$ 4
milhões em aquisição de peças
para viabilizar o reparo dos equi-
pamentos a Petrobras, o Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social, a Votoran-
tim e a aliança Todos pela Saú-
de, entre outros doadores.

“Estamos vivendo um ponto
de inflexão na história da huma-
nidade e vamos extrair muitas
lições.  O Senai se sente muito
honrado da parceria construída
nesta iniciativa, exemplo de ação
cidadã que mobiliza indivíduos,
empresas e organizações em
prol do bem comum, da afirma-
ção de um projeto de país que

nasce no valor à vida”, afirma o
diretor-geral do Senai, Rafael
Lucchesi.

Produção nacional
O  Senai também tem uma

iniciativa para ampliar a oferta
do número de ventiladores pul-
monares produzidos nacional-
mente A ação apoia sete empre-
sas que já possuem a capacidade
de fabricar mais de 5 mil respi-
radores por mês. As indústrias
Delta Life e GreyLogix, em par-
ceria com Institutos Senai de
Inovação, já obtiveram a certifi-
cação da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária. A previsão
é que ambas produzam de 700 a
1,1 mil equipamentos mensais,
que chegarão ao mercado a pre-
ços inferiores aos praticados atu-
almente. (Agência Brasil)
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Processo Digital  nº:
1007545-30.2016.8.26.0007 Classe:  Assunto:
Interpelação - Inadimplemento Requerente: Central
Park Empreendimentos Imobiliários Ltda. Requerido:
Maikio Rodrigues dos Reis e outro EDITAL DE
NOTIFIÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº
1007545-30.2016.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VII -
Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Jurandir de
Abreu Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
MAIKIO RODRIGUES DOS REIS (RG 34.104.262-6-
SSP/SP e CPF nº  298.080.318-97)  e KARINA
GABRIELA PEREIRA RODRIGUES DOS REIS (RG
43.126.336-X-SSP/SP e CPF nº 348.240.898-08), que
CENTRAL PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., lhe ajuizou uma ação de INTERPELAÇÃO
JUDICIAL,  representado pelo inst rumento de
compromisso de compra e venda de Um terreno
urbano, designado lote nº 33 da Quadra H, do
loteamento denominado Portal Di Napoli, localizado
em Cotia, Estado de São Paulo, conforme cláusulas e
condições ali estabelecidas, com área total de 125,00
m2, estando atualmente inadimplentes com as parcelas
de números 001/180 a 009/180, vencidas entre 20/
06/2015 a 20/02/2016, além das parcelas de acordo
nsº 001/180 a 009/180, que totaliza a quantia de R$
14.035,82. Estando os interpelados em lugar ignorado,
expede-se edital de Notificação para que no prazo de
15 dias, a fluir os 30 dias supra, paguem as parcelas
vencidas e vincendas, atualizadas, sob pena de
rescisão do contrato. Ficam os interpelados Notificados
para os termos da ação, bem como cientificados de
que após decorr ido o prazo os autos serão
disponibilizados a requerente. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 24 de julho de 2020.     08, 11 e 12/08

15ª Vara Cível Cível Digital 
Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1000292-
73.2016.8.26.0012.O Dr. Gabriel Pires de Campos 
Sormani, Juiz de Direito da 15ª Vara Cível de Santo 
Amaro/SP. Faz saber a Armando Magnani, Rita Moscatelli 
Magnani, Elias Bechara, Estanislau Jos
Elias e Adélia Abrão, que Pedro Paiva da Silva e Celia 
Barcia Paiva da Silva ajuizaram ação comum, objetivando a 
outorga definitiva dos imóveis matrícula 6467, do 11º CRI-
Capital e matrícula 6469, do 11º CRI-Capital, devidamente 
quitados. Estando os réus em lugar ignorado, expede-se 
edital de citação para que em 15 dias, a fluir do prazo 
supra, contestem o feito sob pena de serem aceitos os 
fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. 
Será o edital, publicado e afixado na forma da Lei.       [11,12] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1037722-
57.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) Sociedade Popular Ltda. p/ representante 
legal, Manoel Alves, Efizio Chiorboli, Iole Ricci Calabresi e s/m 
Mariano Calabresi, Aristides Martins da Silva, -Francisco de 
Asiss Correira Cavalcante, -Elenice Tadeu Martins Coelho, -
Veronica Correia Cavalcante, Fabriciano Lima de Souza s/m 
Nubia Cerqueira de Souza, Adelina Estrela Batista, Marguerita 
Maria de Lauro e s/m Sebastião de Lauro, Sarah Gebara, - 
Milton Cezar Metzner, Espólio de Manoel Alves p/ inventa-
riante Waldemar Isla Dias e -José Glebson da Silva, réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Marisa Ferrei-
ra de Carvalho Fernandes e Marco Antonio Fernandes ajuizou 
(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio 
do imóvel na Rua Entre Rios, Nº 246, Vila Buenos Aires, CEP: 
03736-000, São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica 
no prazo legal.Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 
20 (vinte) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei.                       [11,12] 

Balanços Patrimoniais
31/12/2018 31/12/2019

Ativo / Ativo circulante 4.854.388 8.914.086
Disponível 152.714 1.265.661
Clientes 3.659.952 6.454.957
Impostos a recuperar 434.454 136.651
Estoques 18.924 85.000
Empréstimos concedidos 573.458 971.817
Prêmio seguro a apropriar 14.886 -
Ativo não circulante - Longo prazo 914.122 871.483
Empréstimos compulsórios 7.537 -
Imobilizado 692.297 590.163
Intangível 17.021 13.721
Imobilização em curso 197.266 267.599
Total do ativo 5.768.509 9.785.570

31/12/2018 31/12/2019
Passivo / Passivo circulante 3.733.626 7.753.998
Obrigações tributárias 80.454 68.139
Obrigações com pessoal 231.226 193.026
Fornecedores 3.099.084 6.637.541
Credores 133.215 594.778
Empréstimos e financiamentos 189.647 260.514

Passivo não circulante - 37.347
Empréstimos / Financiamentos - 37.347
Patrimônio líquido 2.034.883 1.994.224
Capital social integrado 2.000.000 2.000.000
Lucro ou prejuízo do exercício 34.883 - 5.776
Total do passivo 5.768.509 9.785.570

Demonstração do resultado

31/12/2018 31/12/2019

Receita bruta 29.904.495 51.200.585

Receita líquida 29.786.827 50.775.649

Margem bruta 4.967.684 3.628.550

Despesas operacionais (1.560.232) 1.983.548

Despesas administrativas (291.097) (617.029)

Despesas tributárias (105.009) (198.420)

Receitas / (despesas) financeiras (3.374.260) (510.645)

Depreciações e amortizações - (208.084)

Resultado antes do IR/CSLL 52.950 32.938

IRPJ (13.074) (21.384)
CSLL (29.445) (52.213)
Resultado Líquido 10.430 (40.659)

Agro Comercial Porto S.A.
CNPJ nº 10.558.126/0001-30

Demonstrações Financeiras em 31/12/2018 e 2019 (Em R$)

Diretoria
Alexandre Cabral de Farias - Diretor Silvio Eduardo da Silva - Contador - CRC 248852/O - SP

“Notas Explicativas e as Demonstrações financeiras completas 
estão disponíveis na sede da Sociedade”

TIBÉRIOTI
C O N S T R U I N D O O Q U E V O C Ê P R E C I S A

Tibério Construções e Incorporações S.A.
CNPJ nº 47.140.330/0001-46 - Avenida Brasil, 78 - Jardim Paulista - CEP: 01430-000 - São Paulo - SP - Telefone: 3051-9999 - www.tiberio.com.br

TIBÉRIO
C O N S T R U I N D O O Q U E V O C Ê P R E C I S A

Demonstrações Financeiras - Balanços patrimoniais fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais)

Demonstrações Financeiras - Balanços patrimoniais fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais)

Relatório da Administração: A Administração da Tibério anuncia os resultados do ano de 2019 
novamente destacando a sua política de manutenção de uma posição confortável de caixa e solidez 
fi nanceira com resultados positivos em todos os seus indicadores econômicos e fi nanceiros. Esta 
posição é vista pela administração como uma forte vantagem competitiva para que a Tibério possa 
capturar os primeiros refl exos da retomada econômica que se vislumbra para o ano de 2020 e com isso 

o retorno da Companhia a um ciclo de novos lançamentos, bem como passar por períodos turbulentos
que acometem a economia brasileira de forma cíclica. Mantendo-se fi el a sua história, a Tibério
continuará a planejar suas atividades focada na busca por negócios que possuem como vetor principal
o conservadorismo na análise das oportunidades e na condução de seus negócios buscando a
lucratividade, geração de caixa e crescimento a longo prazo.

Balanços Patrimoniais Controladora Consolidado
Ativo 2019 2018 2019 2018
Circulante 145.833 125.340 422.092 321.250
Caixa e equivalentes de caixa 30.572 24.774 127.708 93.409
Contas a receber 9.845 11.747 50.723 39.311
Imóveis a comercializar 1.021 1.021 215.233 158.637
Créditos diversos 4.616 4.146 9.945 10.905
Lucros a receber 96.985 80.370 12.123 13.202
Tributos a recuperar 2.418 2.994 5.823 5.461
Despesas com vendas a apropriar e outras 376 288 537 325
Não circulante 601.950 570.714 391.096 451.098
Contas a receber - - 5.315 3.416
Imóveis a comercializar 27.692 27.520 137.992 181.733
Créditos diversos 368 2.510 1.968 4.163
Tributos a recuperar 35 4 12.941 16.219
Partes relacionadas 53.142 55.454 50.732 56.870
 81.237 85.488 208.948 262.401
Investimentos 499.287 461.310 155.793 162.152
Imobilizado 21.327 23.788 26.255 26.416
Intangível 99 128 100 129
 520.713 485.226 182.148 188.697
Total do ativo 747.783 696.054 813.188 772.348

Demonstrações do Resultado Controladora Consolidado
Receita líquida dos imóveis 2019 2018 2019 2018
 vendidos e serviços prestados 66.464 52.264 183.620 155.607
Custo dos imóveis
 vendidos e serviços prestados (25.252) (25.139) (79.945) (55.061)
Lucro bruto 41.212 27.125 103.675 100.546
Despesas e receitas operacionais:
Despesas administrativas,
 comerciais e tributárias (29.679) (28.548) (49.531) (44.711)
Outras receitas/(despesas) operacionais (1.431) (5.380) 2.295 (3.418)
Resultado da equivalência patrimonial 62.261 58.720 18.136 2.867
Lucro antes das despesas
 e receitas fi nanceiras 72.363 51.917 74.575 55.284
Despesas fi nanceiras (1.226) (1.386) (6.241) (7.270)
Receitas fi nanceiras 2.101 1.198 9.515 10.278
Lucro antes das provisões tributárias 73.238 51.729 77.849 58.292
Contribuição social (1.226) (1.842) (2.730) (4.864)
Imposto de renda (2.215) (1.702) (5.281) (5.123)
Lucro líquido do exercício 69.797 48.185 69.838 48.305
Participação de não controladores - - (41) (120)
Lucro líquido dos controladores 69.797 48.185 69.797 48.185
Lucro líquido por ação (em Reais) 47,30 32,65 - -

Balanços Patrimoniais Controladora Consolidado
Passivo 2019 2018 2019 2018
Circulante 85.029 73.324 124.855 136.478
Empréstimos e fi nanciamentos 3.203 3.428 11.984 53.043
Fornecedores 511 657 953 958
Obrigações trabalhistas e tributárias 4.224 5.337 7.815 8.334
Partes relacionadas 28.219 21.225 23.456 16.635
Adiantamento de clientes 26.656 33.849 39.542 44.438
Obrigações por aquisição de imóveis - - 14.902 -
Contas a pagar 10.364 7.656 14.351 11.898
Dividendos a pagar 11.852 1.172 11.852 1.172
Não circulante 13.865 17.077 39.069 29.878
Empréstimos e fi nanciamentos 4.831 8.043 13.509 8.043
Obrigações trabalhistas e tributárias - - 1.943 2.561
Adiantamento de clientes - - 14.533 10.188
Contas a pagar - - 50 52
Provisão para demandas judiciais 9.034 9.034 9.034 9.034
Patrimônio líquido 648.889 605.653 649.264 605.992
Capital social 110.000 110.000 110.000 110.000
Reserva legal 22.000 22.000 22.000 22.000
Retenção de lucros 516.889 473.653 516.889 473.653
Total patrimônio líquido controladora 648.889 605.653 648.889 605.653
Participação de não controladores - - 375 339
Total passivo e do patrimônio líquido 747.783 696.054 813.188 772.348

Controladora Consolidado
Atividades operacionais 2019 2018 2019 2018
( = ) Lucro antes do IR e da CS 73.238 51.729 77.849 58.292
Ajustes para conciliar o resultado às disponibi-

lidades geradas pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização 2.929 3.175 3.600 1.741
Participação de não controladores - - (5) 92
Provisão para demandas judiciais - 1.027 - 1.027
Provisão para perdas em investimentos (1.744) 14.173 (499) (607)
Encargos fi nanceiros de

empréstimos e fi nanciamentos 588 845 3.644 4.687
Resultado de equivalência patrimonial (62.261) (58.720) (18.136) (2.867)

12.750 12.229 66.453 62.365
Variações nos ativos e passivos
Aumento/ (redução) nos ativos:
Contas a receber de clientes 1.902 (1.954) (13.311) 10.536
Imóveis a comercializar (172) (174) (12.855) (19.843)
Créditos diversos 1.672 1.760 3.155 3.642
Tributos a recuperar 545 (31) 2.916 30
Lucros a receber (16.615) (15.960) 1.079 (1.535)
Despesas antecipadas (89) (11) (212) 94
Aumento/ (redução) nos passivos:
Obrigações trabalhistas e tributárias (1.113) 999 (1.137) 1.621
Fornecedores (146) 147 (5) (463)
Contas a pagar 2.708 (14.312) 2.451 (2.055)
Obrigações por aquisições de imóveis - - 14.902 (438)
Adiantamento de clientes (7.193) 1.724 (551) (23.182)
IR e contribuição social pagos (3.441) (3.544) (8.011) (9.987)

Demonstrações do Resultado Abrangente Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Lucro líquido do exercício 69.797 48.185 69.838 48.305
Resultado abrangente do exercício 69.797 48.185 69.838 48.305
Controladores - - 69.797 48.185
Não controladores - - 41 120

 Reserva de lucros
 Capital  Reserva Retenção Lucros Patrimônio líquido da Participação de Patrimônio líquido
 social legal de lucros acumulados controladora não controladores consolidado
Saldos em 31 de dezembro de 2017 110.000 22.000 439.499 - 571.499 127 571.626
Lucro líquido do exercício - - - 48.185 48.185 120 48.305
Distribuição de lucros (Nota nº 17.3) - - - (14.031) (14.031) - (14.031)
Transferência para retenção de lucros - - 34.154 (34.154) - - -
Participação de não controladores - - - - - 92 92
Saldos em 31 de dezembro de 2018 110.000 22.000 473.653 - 605.653 339 605.992
Lucro líquido do exercício - - - 69.797 69.797 41 69.838
Distribuição de lucros (Nota nº 17.3) - - - (26.561) (26.561) - (26.561)
Transferência para retenção de lucros - - 43.236 (43.236) - - -
Participação de não controladores - - - - - (5) (5)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 110.000 22.000 516.889 - 648.889 375 649.264

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Diretoria
Carlos Eduardo Araújo Tibério                             Fernanda Tibério Parizotto                             Frederico Bertolla                             Mário Araújo Tibério

Mário Tibúrcio Tibério                             Nilza Araújo Tibério                             Paulo Sergio Araújo Tibério
Contador: Maisa Aparecida Pereira da Silva de Lima - CT.CRC nº 1 SP 125.678/O-2

A íntegra das Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes,
estão à disposição dos Srs. Acionistas e parceiros na sede da Companhia.

 Controladora Consolidado
Fluxo de caixa líquido gerado pelas/ 2019 2018 2019 2018
(aplicado nas) atividades operacionais (9.192) (19.127) 54.874 20.785
Fluxo de caixa das
 atividades de investimento
Imobilizado (468) (9) (3.439) 2.729
Intangível 29 16 29 16
Investimentos (12.692) (274.454) 12.487 (12.600)
Dividendos recebidos de controladas 38.720 101.310 12.507 22.595
Fluxo de caixa líquido gerado pelas/(aplicado
 nas) atividades de investimento 25.589 (173.137) 21.584 12.740
Fluxo de caixa das
 atividades de fi nanciamento
Dividendos pagos (15.881) (19.888) (15.881) (19.888)
Partes relacionadas - ativo 2.312 247.334 6.138 30.869
Partes relacionadas - passivo 6.994 (19.473) 6.821 (4.098)
Ingresso de empréstimos 4 - 8.696 4.750
Pagamento de empréstimos (4.028) (4.381) (47.933) (71.826)
Fluxo de caixa gerado pelas/(aplicado
 nas) atividades de fi nanciamento (10.599) 203.592 (42.159) (60.193)
Redução/ (aumento) de caixa
 e equivalentes de caixa 5.798 11.328 34.299 (26.668)
Saldo de caixa, bancos
 e aplicações fi nanceiras
No início do exercício 24.774 13.446 93.409 120.077
No fi nal do exercício 30.572 24.774 127.708 93.409
Redução/ (aumento) de caixa
 e equivalentes de caixa 5.798 11.328 34.299 (26.668)

Notas Explicativas
1. Contexto operacional: A Tibério Construções e Incorporações S.A.
(“Tibério” ou “Companhia”), constituída em 1981, atua no mercado
imobiliário desenvolvendo grandes obras civis, sendo considerada uma
das mais expressivas e tradicionais empresas do setor no país. Ao lon-
go deste período, constituiu um corpo técnico altamente experiente e
qualifi cado, com uma equipe capacitada para concretizar projetos com
total efi ciência. Com uma visão focada em sistema de gestão da quali-
dade, segurança e saúde ocupacional em todos os departamentos e
seus processos certifi cados nas normas ISO 9001/2008, PBQPH nível A
e OHSAS 18001/2007, a Tibério criou uma organização que visa permi-
tir sua rápida expansão com a manutenção da qualidade dos serviços
executados e cumprimento dos prazos. A Companhia realiza as princi-
pais etapas da cadeia produtiva, desde o desenvolvimento dos proje-
tos, incorporação, construção, comercialização e serviços de pós-ven-
das com mão de obra essencialmente própria, a Tibério vem consoli-
dando com sucesso seu modelo de produção verticalizada. Possui como
atividades preponderantes a incorporação imobiliária, a compra e ven-
da de imóveis residenciais e comerciais, a administração e a prestação
de serviços de construção civil, locação de imóveis e a participação em
outras Companhias. O desenvolvimento dos empreendimentos de in-
corporação imobiliária é efetuado por meio das Companhias integran-
tes ou em conjunto com outros parceiros. A participação de terceiros
ocorre de forma direta no empreendimento, por meio de participação
nas Companhias criadas com o propósito específi co de desenvolver o
empreendimento. 2. Apresentação das demonstrações fi nancei-
ras e principais práticas contábeis - Base de apresentação e
elaboração das demonstrações fi nanceiras individuais e con-
solidadas: As presentes demonstrações fi nanceiras foram aprovadas
pela diretoria da Companhia em 11.05.2020. As demonstrações fi nan-
ceiras individuais e consolidadas foram preparadas e estão apresenta-
das de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil, que com-
preendem as normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Em
novembro de 2016, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis emitiu o
CPC 47 – Receitas de Contratos com Clientes (IFRS 15), com vigência a
partir de 01.01.2018, o qual estabeleceu novos critérios relacionados
ao reconhecimento de receitas, incluindo a identifi cação de uma obri-
gação de performance e o momento de seu reconhecimento baseado
na transferência do controle de um bem ou serviço. A Companhia deve
avaliar o atendimento de determinados critérios estabelecidos no CPC
47 para julgar se o reconhecimento da receita deve ocorrer em um mo-
mento específi co ou ao longo do tempo, quando a Companhia satisfi zer
as obrigações de performance. Os aspectos relacionados à transferên-
cia de controle na venda de unidades imobiliárias ao longo do tempo
seguem o entendimento da administração da Companhia, alinhado ao
CPC 47 e demais normativos. A aplicação do CPC 47 não acarretou em
alterações signifi cativas nos procedimentos anteriormente já adotados.
A moeda funcional da Companhia é o Real, mesma moeda de prepara-
ção e apresentação das demonstrações fi nanceiras da Companhia.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Cedro Investimentos e Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 15.636.492/0001-83 - NIRE 35.226.598.402

Extrato da Ata da Reunião de Sócios
Data/Hora/Local: 28/07/2020, às 10h30min, na Tabapuã, 1.227, 20º 
Andar, Conjunto 201, São Paulo/SP. Convocação: Todos os Sócios. 
Presentes: A totalidade dos Sócios. Ordem do Dia/Deliberações: 
“Aprovada por unanimidade”, a redução do capital social da Sociedade 
de R$ 5.099.775,00 para R$ 707.484,00 devido a venda de do ativo imo-
bilizado da Sociedade cujo valor de venda foi distribuído aos sócios.
Os sócios declaram que receberam o valor da venda de forma proporcio-
nal à participação detida no capital social e, portanto, a redução do ca-
pital social será realizada na seguinte proporção: o sócio Grafi te Partici-
pações e Empreendimentos Ltda. passará a possuir 556.663 quotas, no 
valor total de R$ 556.663,00 do capital social e o sócio Daniel Rodrigues 
Bravo Caldeira passará a possuir 150.821 quotas, no valor total de R$ 
150.821,00 do capital social. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foi lavrada esta ata que lida e achada conforme, vai assinada por todos. 
São Paulo, 28/07/2020. Daniel Rodrigues Bravo Caldeira; Grafi te Partici-
pações e Empreendimentos Ltda., José Leopoldo de Abreu Figueiredo.

2ª Vara da Família e Sucessões - Pinheiros/SP. 
Edital de Publicação de Sentença.Proc. nº1006413-97.2019.8. 
26.0405. O Dr. Carlos Eduardo Oliveira de Alencar, Juiz de 
Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões - Pinheiros/SP. Faz 
saber a todos quantos o edital virem ou conhecimento tiverem, 
que foi proferida a sentença: Ante o exposto, JULGO 
PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I do 
Novo Código de Processo Civil, para DECRETAR a curatela 
de TOMIKO OKUBO MOROI, relativamente aos atos de 
efeitos patrimoniais da vida civil, e nomear NORMA MASSAE 
MOROI KAWAHARA, tendo sido substituída por MELISSA 
KAWAHARA, como CURADORA DEFINITIVA, por decisão 
de 09/09/2020. Em obediência ao § 3º do art. 755 do CPC, 
serve o dispositivo da presente sentença como edital,que será 
afixado em local de costume e publicado na forma da lei.     [12] 

Inmetrics S/A

Extrato Ata da Reunião do Conselho de Administração 

Jucesp  

Inmetrics S.A.
CNPJ/MF nº 04.959.158/0001-44 - NIRE 35.3.00414683

Extrato Ata de Assembleia Geral Ordinária 
Ao 24/06/2020, às 10h00, reuniram-se na sede, a totalidade dos acionistas. Sob a presidência do Sr. Pablo Albi-

 para secretário. Aprovaram: a) Para com-

Nada mais. Jucesp 

Gerardi Gutierrez Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 28.906.186/0001-61 - NIRE 35.235.107.114

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
Em 05/08/2020, na sede social da sociedade, reuniram-se os sócios representantes da integralidade do capital
social da GERARDI GUTIERREZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,  ocasião em que deliberam
sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar a redução do capital social da Sociedade, de R$ 12.365.170,00 (doze
milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, cento e setenta reais), para R$ 9.965.170,00 (nove milhões, novecentos
e sessenta e cinco mil, cento e setenta reais), em consonância com o artigo 1082, inciso II do Código Civil; e (ii)
Aprovação do novo quadro do capital social e participação societária.

1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678

Hidrovias do Brasil S.A.
CNPJ/ME nº 12.648.327/0001-53 – NIRE 35.300.383.982 – Companhia Aberta

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 31 de agosto de 2020
A Hidrovias do Brasil S.A., com sede na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 7º andar, Pinheiros, São Paulo-SP, vem pela presente, 
nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) convocar os senhores acionistas 
para reunirem-se em AGE (“Assembleia Geral”) a ser realizada, em primeira convocação, no dia 31/08/2020, às 09:00 
horas, na sede da Companhia, para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a eleição de um 
novo membro do Conselho de Administração da Companhia, a ser indicado pelo acionista BTO – Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia Investimento no Exterior nos termos do Acordo de Acionistas da Companhia; (ii) a retificação 
da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31/12/2020, aprovada em 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 27/04/2020; e (iii) a outorga de um novo plano de incentivo de 
longo prazo da Companhia (“Plano”) para executivos e administradores. Consoante o artigo 126 da Lei das S.A., apenas 
as pessoas que comprovarem a qualidade de acionistas ou de representantes de acionistas, na forma da legislação 
aplicável, poderão comparecer e participar da Assembleia Geral. Os documentos relativos às matérias a serem discutidas 
na Assembleia Geral, bem como a Proposta da Administração, encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na 
sede da Companhia, na página eletrônica de Relações com Investidores da Companhia (www.hbsa.com.br/ri) e na página 
eletrônica da CVM (http://www.cvm.gov.br), em conformidade com as disposições da Lei das S.A., das regulamentações 
da CVM e do Acordo de Acionistas da Companhia.

São Paulo, 11 de agosto de 2020.
Bruno Pessoa Serapião – Presidente do Conselho de Administração.

 (11, 12 e 13/08/2020)

USS SOLUÇÕES GERENCIADAS S.A.
CNPJ nº 01.979.936/0001-79 - NIRE 35300337689

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 15/06/2020.
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 15/06/2020, às 18h, na sede social da USS Soluções Gerenciadas S.A., 
Barueri, SP, na R. Bonnard, 980, Edif. 19, sala 2, Condomínio Green Valley, Alphaville, CEP 06465-134. 2. 
Convocação e Presença: Dispensada a convocação na forma do disposto no artigo 124, §4º da Lei 6.404/76, 
conforme alterada (“Lei das S.A.”), por estar presente à Assembleia a totalidade dos acionistas da Companhia, 
conforme assinaturas no Livro de Presença dos Acionistas. 3. Composição da Mesa:  Os trabalhos foram 
presididos pelo Sr. Daniel Braga Sterenberg e secretariados pelo Sr. Gibran Vega Marona. 4. Ordem do Dia: 
Deliberar em sede de assembleia ordinária sobre: (i) o relatório anual e as contas da Administração, bem como 
as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, acompanhadas do parecer 
emitido pelos auditores independentes; (ii) a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 
31/12/2019; (iii) fixar a remuneração dos membros da Administração da Companhia para o exercício social de 
2020, bem como ratificar e aprovar a remuneração dos membros da Administração da Companhia efetivamente 
paga referente ao exercício social de 2019, e, em sede de assembleia extraordinária; (iv) a alteração do Artigo 
4º do Estatuto Social da Companhia em vista do aumento do capital social deliberado pelo Conselho de 
Administração dentro do capital autorizado. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia, após disucssão da matéria 
objeto da ordem do dia, os acionistas da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
ressalvas ou reservas: 5.1. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação sem o 
nome dos acionistas presentes, de acordo com o previsto no Artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei 6.404/76. Em 
sede de Assembleia Ordinária: 5.2. Aprovar, por unanimidade, depois de examinados e discutidos, o relatório 
anual e as contas da Administração, bem com as demonstrações financeiras referentes ao exercício social 
encerrado em 31/12/2019, acompanhadas do parecer emitido pelos auditores independentes, os quais foram 
publicados no DOESP e no jornal “O Dia” em 05/05/2020. 5.3. Tendo em vista o lucro líquido de R$ 41.939.529,02 
e apurado em 31/12/2019 e a desnecessidade de constituição de reserva legal, nos termos do §1º do artigo 193 
da Lei das S.A., os acionistas decidem aprovar, por unanimidade, a retenção da totalidade do lucro líquido como 
reserva de lucros para fins de utilização com base no orçamento de capital previsto no Anexo 1 da presente ata, 
o qual é ratificado pelos acionistas. 5.4. Fixar a remuneração global anual da administração da Companhia, para 
o exercício de 2020, em até R$ 10.000.000,00, bem como ratificar e aprovar que a remuneração global anual 
da administração da Companhia efetivamente paga, referente ao exercício social de 2019 foi de R$ 5.563.335,61. 
Em sede de Assembleia Extraordinária: 5.5. Aprovar a alteração do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, 
de forma a refletir o aumento do capital social da Companhia, efetuado dentro do limite de capital autorizado, 
no valor total de R$ 867.914,83, mediante a emissão de 769.366 ações ordinárias, nominativas, escriturais e 
sem valor nominal, conforme aprovado na RCA da Companhia realizada em 30/05/2020, em decorrência do 
exercício das opções referentes ao Plano de Opção de Compra ou Subscrição de Ações de Emissão da Companhia 
aprovado em AGE da Companhia realizada em 31/01/2017. Desta forma, o capital social da Companhia passou 
a ser de R$ 134.023.235,68, dividido em 377.450.430 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor 
nominal e o Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação, ratificando-
se os demais artigos do Estatuto Social não alterados pela presente ata. Artigo 4º - O capital social é de 
R$ 134.023.235,68, totalmente integralizado, dividido em 377.450.430 ações, todas ordinárias e nominativas, 
sem valor nominal. §1º. A Companhia está autorizada a aumentar seu capital por meio da emissão de até 
530.942.954 ações ordinárias, independentemente de alteração ao Estatuto Social, por meio de decisão do 
Conselho de Administração, o qual determinará as condições de emissão, como o preço e prazo para pagamento. 
§2º. A Companhia dentro dos limites do seu capital autorizado e por meio de decisão do Conselho de 
Administração, poderá garantir opções de ações em favor dos diretores, empregados e prestadores de serviços 
da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a 
Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Barueri, 
15/06/2020. Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Daniel Braga Sterenberg - Presidente. Gibran 
Vega Marona - Secretário. JUCESP 286.294/20-5 em 05/08/2020. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

6ª Vara Cível - Foro Regional III – Jabaquara – SP - Citação - Prazo 20 dias.Proc: 1004809-12.2020.8.26.0003-
O Doutor Marco Antonio Botto Muscari, Juíz da 6ª Vara Cível - Foro Regional III - Jabaquara - SP, FAZ
SABER aos reús NOVA CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA., CNPJ nº 32.618.744/0001-60 e ANDRÉ
VINICIUS LIVRIERI e CPF sob nº 369.290.628-55, Ação: AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO
CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA por parte de LUCIOLA
PIMENTA DE ARAUJO, e não localizados os reús defere-se á 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, para que contestem á ação ou apresentem resposta e não sendo contestada  a ação, os réus será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial “nos termos do artigo 257 NCPC “. Afixe-
se e Publique-se o edital. NADA MAIS. J - 11 e 12/08

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1067866-75.2018.8.26.0002 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Locação de Imóvel Exequente: Artur de Sousa Jorge Executado: Nathalia Aparecida Silva EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1067866-75.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a NATHALIA APARECIDA SILVA (RG sob nº 34.657.456-0 e CPF sob nº 396.467.668-
38) que ARTUR DE SOUSA JORGE lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia
de R$ 28.331,14, referente ao não pagamento dos alugueis do imóvel situado Rua René Ferreira de Castilho,
nº 118, casa 2, Super Quadra Morumbi. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que
em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida
pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de
30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja
feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena
de penhora de bens e sua avaliação. 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 28 de julho de 2020. 12 e 13/08

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002828- 59.2020.8.26.0004. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu
Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SERGIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, Advogado, RG
17799325-X, CPF 112.582.448-45, Nascido/Nascida 13/03/1968, POLIPRESS COMÉRCIO DE ROTULOS,
ETIQUETAS E AUTO ADESIVOS LTDA, CNPJ 11.361.183/0001-97, ÁLVARO POSTIGO, Brasileiro, Casado,
Comerciário, RG 11.966.655, CPF 022.771.358-36, ROSEMARY PEREIRA MACEDO POSTIGO, Brasileiro,
Casada, Prendas do Lar, RG 19.650.727, CPF 418.888.124-00, ROGERIO DE SOUSA PACHECO, Brasileiro,
Divorciado, Administrador, RG 11.967.319-8, CPF 073.143.148-02, REGIANE BEZERRA DOS SANTOS
OLIVEIRA, Brasileiro, Casada, RG 13.390.337-0, CPF 130.710.278-69, que por este Juízo, tramitou uma
ação de Procedimento Comum Cível movida por Banco do Brasil S.A, julgada procedente em parte para
condenar os requeridos ao pagamento da importância devida, acrescida de juros legais e correção monetária
desde a citação, o qual originou o presente Cumprimento de Sentença. Encontrando-se os réus em lugar
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
pague a quantia de R$ 400.419,72 (abril/2020) devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que os executados,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Decorrido
o prazo supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular andamento ao feito. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

4ª VARA CÍVEL DO FORO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010022-79.2020.8.26.0564. O MM. Juiz de Direito da 4ª 
Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr. IVO ROVERI NETO, na forma da Lei, etc. FAZ 

SABER a CONCEIÇÃO FERRAZ HEBO, Angolana, portadora do Passaporte nº N1277925, CPF 706.773.161-51, que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA 
JOANA S.A. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 6.271,98 (junho/2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de 
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica 
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil), transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a executada, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Sem manifestação, será nomeado curador especial.  
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Bernardo do Campo, aos 24 de julho de 2020. 

28ª VARA CÍVEL DA CAPITAL-SP  FORO CENTRAL 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0031858-45.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 28ª Vara Cível, do Fórum Central Cível, do Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Lúcia Xavier Goldman, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a PEDRO LUIZ DE SOUZA NASCIMENTO, CPF 395.492.648-23, que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de Sentença, movida por CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para 
que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 15.745,93 
(maio/2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 
10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Em caso de revelia, será nomeado 
curador especial.  Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 23 de julho de 2020. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001172-52.2020.8.26.0009 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia
Akemi Okoda Oshiro Kato, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Cromadora Universal Indústria e Comércio
de Metais Ltda. Epp, CNPJ 54.967.856/0001-60,na pessoa de seu representante legal, Raimunda Candida
de Faria, CPF 097.335.198-55 e Jonathan Carvalho de Faria, CPF 365.831.258-03 que, nos autos da ação
de Cumprimento de Sentença, requerida por BANCO DO BRASIL S/A, objetivando o pagamento do débito
de R$134.629,04 (08.01.20), devidamente atualizado. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia
de R$134.629,04, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos
termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que os executados, independentemente de penhora
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de agosto de
2020. 11 e 12/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002389-42.2017.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ
RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) POLIANA JOSEFA DE
OLIVEIRA GIGLIO ALVES DA SILVA FARIA, CPF 332.420.418-60, VITORIA DE OLIVEIRA GIGLIO ALVES
DA SILVA, CPF 472.423.058-45 e SAMUEL LUKA DE OLIVEIRA GIGLIO ALVES DA SILVA, CPF 404.001.128-
76, na qualidade de herdeiros de CREUSA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, CPF 049.132.538-08, que lhe foi
proposta uma ação de Monitória por parte de Banco do Brasil S.a., em virtude do inadimplemento do CONTRATO
DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX n.º 153.703.695 em 18/03/2014, através do qual
o requerente concedeu limite de crédito a primeira requerida, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
com vencimento final em 13/03/2014, operação essa garantida pelos demais requeridos. Ocorre que em 04/
09/2014, os envolvidos, aditaram e ratificaram o Contrato de Abertura de Crédito Fixo acima mencionado para
elevar o valor do financiamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 255.000,00 (duzentos e
cinquenta e cinco mil reais), gerando débito, que atualizado até 30/12/2016 importa em R$ 153.274,81 (cento
e cinquenta e três mil, duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos). Encontrando-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, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PAGUEM O débito, ficando isento de custas
e honorários incidindo em 5%, ou OPONHAM embargos. Não sendo opostos embargos, os réus serão
considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 11 e 12/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1072216-74.2016.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Cesar
Fernandes Marinho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER à CAMILA MYE TAKAMUNE ZIMBREK, CPF
116.306.358-47, que foi proposta Ação de Execução de Título Extrajudicial pelo Condomínio Edifício Jardin
Etoile em face de Yasuhiro Takamune e Outros, objetivando o pagamento do débito de R$ 4.250,71, referente
à cota condominial, 13º salário/férias, impermeabilização/pintura e fundo de reserva, vencidos em 02/10/2015
a 02/01/2016 e 02/06/2016, já inclusa a multa de 2% no valor de R$ 80,02, alusivos à unidade 92, do Condomínio
Credor, que serão acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do vencimento de cada
débito, cotas condominiais vincendas, com os acréscimos legais acima descritos, sem prejuízo da incidência
da multa supra, das custas processuais e dos honorários advocatícios. Estando a coerdeira em lugar ignorado,
foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para no prazo de 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, manifeste-se sobre
à habilitação. Decorrido o prazo sem manifestação, ser-lhe-á nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
22 de junho de 2020 11 e 12/08.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0057928-07.2017.8.26.0100 A MM. Juíza
de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Carolina de Figueiredo
Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUCÉLIA MORAIS DE JESUS, CPF 115.682.778-
73, que o Condomínio Edifício Rina, ajuizou-lhe da Ação de Conhecimento, julgada procedente, encontrando-
se o processo na fase de Cumprimento de Sentença. Estando a executada em lugar ignorado e incerto, foi
deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, da penhora que recaiu sobre o imóvel: unidade autônoma sob nº.2,
localizada na parte superior da garagem do “EDIFÍCIO EM CONDOMÍNIO”, que se situa na Rua Camé, nº
1.040, no Subdistrito - ALTO DA MOOCA, com área útil de 53,20m²., a área comum de 8,62m²., a área
construtiva de 61,82m², correspondendo-lhe uma quota parte ideal de 0,09076% no terreno e nas coisas de
uso comum no terreno pela matrícula nº 9056 do 7º Cartório de Registro de Imóveis da Capital; valor de
R$717,74 junto a Caixa Econômica Federal, em nome da requerida e avaliação no valor de R$ 238.333,33(03/
2020), para querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos próprios autos. Não impugnada seguirá
o feito a revelia, com vista ao curador especial. Será o presente edital por extrato publicado na forma da lei

11 e 12/08.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1017116-71.2015.8.26.0100(U201)A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de Miguel, MM. Juiza
de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado
de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Mario Sergio Paulo, herdeiro de José Luiz Paulo e de Maria
Augusta Nunes Paulo; Sebastião Alexandre de Melo; Rubens Amaral Gurgel e Hilda Rezina do Amaral
Gurgel, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Devair de Souza e Irilda de Oliveira Souza ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Antonio de Siqueira, nº568
- São Miguel Paulista - São Paulo - SP, com área de 240,00m², contribuinte nº112.333.0034-1, alegando posse
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis,
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. J - 11 e 12/08
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CAP TC Torres e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 34.878.487/0001-21 - NIRE 35.300.541.570
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 14/04/2020

Data, Hora e Local: Aos 14/04/2020, às 10 h, na sede social da CAP TC Torres e Participações S.A. 
(“Companhia”), localizada na Avenida Nove de Julho, nº 5229, 4° andar, CEP 01407-200, São Paulo/SP. 
Convocação: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de todos os acionistas detentores 
da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, 
conforme alterada (“Lei das S.A.”). A presente reunião foi realizada via vídeo conferência tendo em vista 
as restrições impostas pelos governos da República Federativa do Brasil e dos Estados Unidos da 
América à circulação de pessoas e ao funcionamento de estabelecimentos comerciais como forma de 
contenção do vírus COVID-19. Presença: Presentes todos os acionistas detentores da totalidade do 
capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de 
Acionistas. Composição da Mesa: Sr. Daniel Lafer Matandos - Presidente; Sra. Nádia Sakamoto 
Galvão - Secretária. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da Companhia; 
(ii) a adaptação e reforma do Estatuto Social da Companhia. Deliberações tomadas por unanimidade: 
Os acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas: (i) aumentar o capital social 
da companhia dos atuais R$472.795.861,00 para R$477.429.785,00, um aumento, portanto, no valor 
de R$4.633.924,00, mediante a emissão de 4.633.924 ações, todas ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, a serem integralizadas em moeda corrente nacional no ato de subscrição, observado o 

pelo acionista Cap TC - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, um fundo de 
investimento em participações, CNPJIME nº 26.580.023/0001-06, neste ato representado por sua 
instituição administradora, Paraty Capital Ltda., CNPJ/ME nº 18.313.996/0001-50, com sede na Rua 
dos Pinheiros, 870, conjunto 133, São Paulo, SP, devidamente credenciada pela Comissão de Valores 

mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 13.239, de 20/08/2013, neste ato representada pelos Srs. 
Fernando Taminato, brasileiro, economista, casado, RG nº 17.351.522-8 SSP/SP, CPF nº 176.179.558-
98, com residência em São Paulo/SP, Rua Camãndulas, nº 112, apartamento 244, Vila Leopoldina, 
CEP 05303-030, e Christiano Jonasson de Conti Medeiros, brasileiro, advogado, solteiro, RG nº 
27.145.028-9 SSP/SP, CPF nº 344.370.278-33, com residência em Santana de Parnaíba/SP, Alameda 
Ibérica, nº 285, casa 122, Tamboré, CEP 06543-502, de acordo com os termos e condições previstos 
no Boletim de Subscrição que integra esta ata na forma de Anexo I. Fica consignado que os demais 

renunciam os seus respectivos direitos de preferência ao qual fazem jus na subscrição das ações ora 
emitidas. Tendo em vista a deliberação tomada acima, o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia 
passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5°. O capital social da Companhia, totalmente 
subscrito e integralizado, é de R$477.429.785,00, dividido em 472.229.785 ações ordinárias e 
5.200.000 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, todas escriturais, nominativas 
e sem valor nominal. Parágrafo 1º. Cada ação ordinária conferirá a seu titular direito a 1 voto nas 
deliberações das Assembleias Gerais da Companhia. Parágrafo 2º. As ações preferenciais não terão 
direito a voto e terão prioridade, em relação às ações ordinárias, no reembolso de capital no caso de 
liquidação da Companhia, prioridade esta limitada ao valor do capital social representado por referidas 
ações preferenciais. Parágrafo 3º. A Companhia poderá, mediante deliberação da maioria absoluta 
dos acionistas, criar novas classes de ações preferenciais. Parágrafo 4º. A Companhia não poderá 

” (ii) a adaptação e reforma do Estatuto Social da Companhia, para, entre 

nos termos do Anexo II. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, 
lavrando-se a presente ata na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, §1º da Lei das S.A. A qual 
foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente - Sr. 
Daniel Lafer Matandos; e Secretária - Sra. Nádia Sakamoto Galvão. Acionistas Presentes: Cap TC - 
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (p. Fernando Taminato e Christiano Janasson 

Mesa: Daniel Lafer Matandos - Presidente; Nádia Sakamoto Galvão - Secretário. JUCESP 
nº 286.456/20-5 em 06/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CAP TC Torres e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 34.878.487/0001-21 - NIRE 35.300.541.570
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 10/07/2020

Data, Hora e Local: Aos 10/07/2020, às 10h, na sede social da CAP TC Torres e Participações S.A. 
(“Companhia”), localizada na Avenida Nove de Julho, nº 5229, 4° andar, CEP 01407-200, São Paulo/SP. 
Convocação: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de todos os acionistas detentores 
da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, 
conforme alterada (“Lei das S.A.”). A presente reunião foi realizada via vídeo conferência tendo em vista 
as restrições impostas pelos governos da República Federativa do Brasil e dos Estados Unidos da 
América à circulação de pessoas e ao funcionamento de estabelecimentos comerciais como forma de 
contenção do vírus  COVID-19. Presença: Presentes todos os acionistas detentores da totalidade do 
capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de 
Acionistas. Composição da Mesa: Sr. Daniel Lafer Matandos - Presidente; Sra. Nádia Sakamoio 
Gaivão - Secretária.  Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da Companhia; 
(ii) a adaptação e reforma do Estatuto Social da Companhia. Deliberações tomadas por unanimidade: 
Os acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas: (i) aumentar o capital social 
da companhia dos atuais R$477.429.785,00 para R$553.429.785,00, um aumento, portanto, no valor 
de R$ 76.000.000,00, mediante a emissão de 76.000.000 de ações, todas ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal, a serem integralizadas em moeda corrente nacional no ato de subscrição, 

da Lei das S.A., pelo acionista Cap TC - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia,
um fundo de investimento em participações, CNPJ/ME nº 26.580.023/0001-06, neste ato representado 
por sua instituição administradora, Paraty Capital Lida., CNPJ/ME nº 18.313.996/0001-50, com sede na Rua 
dos Pinheiros, 870, conjunto 133, São Paulo/SP, devidamente credenciada pela Comissão de Valores 

mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 13.239, de 20/08/2013, neste ato representada pelos Srs. 
Fernando Taminato, brasileiro, economista, casado, RG nº 17.351.522-8 SSP/SP, CPF nº 176.179.558-98, 
com residência em São Paulo/SP, Rua  Camãndulas, nº 112, apartamento 244, Vila Leopoldina, CEP 
05303-030, e  Christiano Jonasson de Conti Medeiros, brasileiro, advogado, solteiro, RG nº 
27.145.028-9 SSP/SP, CPF nº 344.370.278-33, com residência em Santana de Parnaíba/SP, Alameda 
Ibérica, nº 285, casa 122, Tamboré, CEP 06543-502, de acordo com os termos e condições previstos 
no Boletim de Subscrição que integra esta ata na forma de Anexo I. Fica consignado que os demais 
acionistas da Companhia, Fernando Diez Viotti,  Daniel Lafer Matandos e Carolina de Farias Vilela 

das ações ora emitidas. Tendo em vista a deliberação tomada acima, o 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$ 553.429.785,00, dividido em 548.229.785 ações ordinárias 
e 5.200.000 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, Iodas escriturais, nominativas 
e sem valor nominal. Parágrafo 1°. Cada ação ordinária conferirá a seu titular direito a 1 voto nas 
deliberações das Assembleias Gerais da Companhia. Parágrafo 2º. As ações preferenciais não terão 
direito a voto e terão prioridade, em relação ás ações ordinárias, no reembolso de capital no caso de 
liquidação da Companhia, prioridade esta limitada ao valor do capital social representado por referidas 
ações preferenciais. Parágrafo 3°. A Companhia poderá, mediante deliberação da maioria absoluta 
dos acionistas, criar novas classes de ações preferenciais. Parágrafo 4º. A Companhia não poderá 

(ii) a adaptação e reforma do Estatuto Social da Companhia, para, entre 

nos termos do Anexo II. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, 
lavrando-se a presente ata na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, §1º da Lei das S.A. A qual 
foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente - Sr. 
Daniel Lafer Matandos; e Secretária - Sra. Nádia Sakamoto Galvão. Acionistas Presentes: Cap TC - 
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (p. Fernando Taminato e Christiano Jonasson 

Mesa:  Daniel Lafer Matandos - Presidente; Nádia Sakamoto Galvão - Secretária. JUCESP nº 
286.457/20-90 em 06/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Tomar mais de uma vacina não significa
maior proteção, diz Infectologista

PÁGINA 6 Nacional
Jornal O DIA SP

QUARTA-FEIRA 12 DE AGOSTO DE 2020
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EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1029576-54.2019.8.26.0002 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 6ªVara Cí-
vel, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) MARLUCE ALMEIDA DE SOUZA DINIZ, CPF 144.079.238-06, que lhe foi proposta uma ação de Execução 
de Título Extrajudicial por parte de Fernando Pereira de Amorim Junior, para cobrança de R$ 60.939,50(maio/2019), referente a 
débitos de locação do imóvel à Avenida João Dias 1415, Santo Amaro, Capital/SP. Encontrando-se a executada em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, em 3 dias, a fluir do 
prazo supra, PAGUE o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou APRESENTE EMBARGOS em 15 
dias, PODENDO, nesses 15 dias, depositar 30% do débito e SOLICITAR o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% 
ao mês. Não sendo embargada a execução, a exequente será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial e 
dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.    [11,12] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0064880-65.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 32ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO DE SOUZA PIMENTA, na forma da Lei, etc.FAZ SABER 
a(o) FATIMA APARECIDA ALVES SERRA, Brasileira, Solteira, Administradora de Empresas, RG 141353545, CPF 050.195.958-
02, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de Prosper Administração de Bens Próprios e 
Participações Ltda e outro . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, 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, 
pague a quantia fixada em sentença disponibilizada na internet devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor 
do débito, honorários advocatícios de 10%. Transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 
de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, 
sua impugnação. Não havendo o pagamento voluntário e nem a apresentação de impugnação, 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.[12,13] 

1º Ofício Cível do Foro Regional II - Santo Amaro- SP Foro Regional II - Santo Amaro - Comarca de São Paulo 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020612-14.2015.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA FEHER RECASENS, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER que nos autos de Cumprimento de Sentença, movida por Conjunto Habitacional Parque Residencial Palmares, foi 
deferida a intimação por edital da executada Maria Ramos Araújo Reis, RG. 23.306.706-1, CPF. 047.056.778-38, que se 
encontra em lugar ignorado, da intenção do exequente de adjudicar o imóvel penhorado, matrícula nº 226.286, sito à Rua 
GiuseppeTartini, S/N, apto 33, Jardim São Bernardo, São Paulo/SP. Passando a fluir dos 20 dias supra o prazo de 15 dias para 
impugnação. Não sendo impugnada a ação, a executada 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.                                                                  [12,13] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos 
do PROC. Nº 1039713-39.2019.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - 
Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Barrea, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS 
INTERESSADOS NA LIDE que o(a) COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ move uma 
Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de Desapropriação contra Rosa Maria Moço e outros, 
objetivando a desapropriação do imóvel localizado na Rua Taiaçupeba 317- A, Vila Prudente, matricula 60.243 - 6º CRI/SP, 
contribuinte nº044.020.0133-1, declarado de utilidade pública pelo Decreto Estadual nº 63.618 de 01/08/18, para implantação da 
Linha 15 Prata,do METRÔ. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 
10(dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de janeiro de 2020. [12,13] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1055782-39.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Guanaes Simões Thomsen, na forma 
da Lei, etc. Faz saber a Fabiana Aparecida Barbosa Santana CPF 257.976.438-04, Caio Augusto Cesca de Azevedo 
Senatore, CPF 342.095.538-35 e Tatiana Aguiar Simões de Azevedo Senatore, CPF 287.075.768-97 que Camila 
Bonfante lhes ajuizaram ação comum,objetivando seja julgada procedente, condenando os réus ao ressarcimento dos 
valores recebidos indevidamente, no importe de R$184.629,33(maio/2018), atualizado e acrescido das custas e 
despesas processuais e honorários advocatícios. Estando a ré em lugar incerto,expede-se edital de citação, para em 15 
dias, a fluir do prazo supra, contestar a ação, 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. São Paulo, aos 15 de julho de 2020.                   [12,13] 

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Três vacinas estão com tes-
tes em andamento no Brasil atu-
almente, após aprovação da
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) para a realiza-
ção de estudos. Todas estão em
fase avançada de testes, na cha-
mada pesquisa clínica, ou seja,
aplicação em humanos. São elas
a vacina desenvolvida pela Uni-
versidade de Oxford e pelo la-
boratório AstraZeneca, com tes-
tes feitos pela Universidade Fe-
deral de São Paulo (Unifesp); a
Coronavac, parceria firmada en-
tre o Instituto Butantan e o la-
boratório chinês Sinovac Biote-
ch; e a do laboratório Pfizer.

O desenvolvimento de uma
vacina ocorre em etapas. A pri-
meira é a laboratorial, onde é
feita a avaliação de qual a me-
lhor composição para o produ-
to. A segunda etapa, chamada de
pré-clínica, é a de testes em ani-
mais. A terceira é a fase clínica,
de testes em humanos. Se os tes-
tes forem satisfatórios, a vacina
é submetida ao registro na agên-
cia regulatória. Mesmo após o
registro, a vacina é monitorada
no pós-mercado pela Anvisa.

Apesar de haver três opções
de vacina em teste no país, a in-
fectologista Nancy Bellei, da
Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp), alerta que to-
mar mais de um tipo não signi-
fica que a pessoa ficará mais pro-
tegida contra a covid-19. “A pes-
soa vai tomar uma vacina, vamos
aguardar os estudos e ver depois
se há uma vacina melhor que a
outra. A pessoa toma uma vacina
só, não tem nenhuma que a gen-
te recomenda tomar uma e ou-
tra. Ninguém sabe isso ainda so-
bre a vacina contra covid-19 e
pode ser até pior.”

Nancy explica que há dois
cenários considerados para os
resultados das vacinas: o funci-
onamento delas por um período
de tempo em médio prazo, em

que funcionariam de forma se-
melhante à produção de anticor-
pos que se tem visto nas pesso-
as infectadas pela doença. O ou-
tro seria um resultado em longo
prazo, ou seja, quanto essas va-
cinas vão ter um papel de esti-
mular a imunidade celular – con-
siderada permanente, assim
como ocorre em doenças como
o sarampo.

“A saída, em médio prazo,
parece que é possível, porque
essas vacinas induzem produ-
ção de anticorpo e aí boa par-
te das pessoas vacinadas esta-
ria protegida, você diminui a
cadeia de transmissão. Em
longo prazo, o ideal é que es-
sas vacinas pudessem ativar a
imunidade celular, que seria a
imunidade de memória, por-
que os títulos de anticorpos -
quantidade presente - na in-
fecção natural eles caem, en-
tão a gente precisa ter imunida-
de celular”, disse.

Segundo a médica, o que se
conhece até o momento é que as
pessoas que têm a infecção por
covid-19 vão perdendo os anti-
corpos. “Há estudos mostrando
que, em torno de 100 dias, per-
demos o nível de anticorpos, só
que não sabemos o quanto resta
de imunidade celular que permi-
te responder à nova infecção se
a gente encontrar o vírus dali a
algum tempo. Nós não sabemos
isso ainda”, disse ao ressaltar
que é uma doença nova e que
houve pouco tempo para se de-
senvolver estudos.

“Quem já teve infecção, a
gente não sabe se vai ter uma
proteção em longo prazo, então
muito menos ainda consegui-
mos antever se as vacinas vão ter
esse papel e, se tiverem, por
quanto tempo. Porque se elas não
tiverem, vai ser como uma vaci-
na de gripe, que você tem que dar
toda hora de novo”.

Nancy Bellei afirma que se

as vacinas não tiverem a compe-
tência de ativar a imunidade ce-
lular, o problema não será resol-
vido em longo prazo. “É total-
mente diferente, imunidade ce-
lular não é anticorpo, ela é a
memória imunitária que a gente
faz com algumas doenças: sa-
rampo, caxumba, rubéola, cata-
pora, que nunca mais a gente
pega porque tem imunidade. Eu
não sei o quanto essas vacinas
vão estimular a imunidade celu-
lar para que a gente, se encon-
trar o vírus novamente, mesmo
sem ter anticorpo, rapidamente
o produza”.

De acordo com a infectolo-
gista, houve prova de imunidade
celular em algumas vacinas, mas
não se sabe na prática o quanto
isso será aplicado. “Há alguns
estudos com essas vacinas, mas
não permitem dizer isso na prá-
tica, só depois de aplicar e ter
os estudos”.

Ela explica que a imunidade
celular é resultado da ação de
defesa de células que são ativa-
das quando chega um organismo
estranho no corpo da pessoa. “É
diferente da imunidade humoral,
que são os anticorpos. Eles es-
tão na circulação, independente-
mente de serem ativados. A imu-
nidade celular é mais permanen-
te, mais definitiva, e a imunida-
de humoral é definitiva se eu te-
nho imunidade celular. Se não,
ela é transitória.”

CoronaVac
A vacina chamada de Coro-

naVac está em fase adiantada de
testes, na terceira etapa, chama-
da clínica, de testagem em hu-
manos. Na produção da Corona-
Vac, o novo coronavírus é intro-
duzido em uma célula do tipo
Vero, cultivada em laboratório.
O vírus se multiplica e, no final,
é inativado e incorporado à va-
cina que será aplicada na popu-
lação. Com a aplicação da dose,
o sistema imunológico passaria
a produzir anticorpos contra o
agente causador da covid-19.

O anúncio de produção da
vacina pelo governo de São Pau-
lo ocorreu em 11 de junho, após
parceria firmada entre o Institu-
to Butantã e o laboratório chi-
nês Sinovac Biotech. O investi-
mento do Instituto Butantã nos
estudos, na fase clínica, é de R$
85 milhões.

“Nessa vacina, você vai ter
todos os componentes do vírus.
Então alguns advogam que com
uma vacina desse tipo, haveria
mais chance de ela ser mais imu-
nogênica [maior capacidade de
estimular uma resposta imuno-
lógica], já que você está ofere-
cendo grande quantidade de pro-
teínas diferentes que podem es-
timular o sistema imune”, disse
a Nancy Bellei.

Ela acrescenta que as vacinas
com vírus inteiros normalmen-
te são mais reatogências, ou
seja, causam mais reação. “En-
tão, existe sempre essa discus-
são: você quer uma vacina que
seja muito imunogênica, mas
não quer que seja muito reato-
gência”. Segundo a médica, isso
é o que ocorre em geral com
vacinas desse tipo, e é preciso
aguardar os resultados dos tes-

tes.
A terceira etapa – os testes

em humanos – é dividida em três
fases. As fases 1 (inicial, que
avalia se a vacina é segura) e 2
(que conta com maior quantida-
de de voluntários e avalia a efi-
cácia do produto) já foram exe-
cutadas na China, com sucesso.
A Fase 3 dessa terceira etapa está
sendo realizada no Brasil, com
9 mil voluntários de todo o país,
e foi iniciada em São Paulo.

Entrará na etapa de registro
na Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária e então começará a
ser produzida em larga escala. A
expectativa do Instituto Butantã
é de que a vacina poderá estar
disponível para a população em
junho de 2021, com fornecimen-
to ao SUS, o Sistema Único da
Saúde, de forma gratuita.

O Butantã tem capacidade de
produzir 1 milhão de vacinas por
dia. As primeiras pessoas a se-
rem vacinadas no Brasil devem
ser aquelas dos grupos de maior
risco, como idosos e/ou com
comorbidades, ou seja, doenças
pré-existentes.

Oxford
Desenvolvida pela Universi-

dade de Oxford e pelo laborató-
rio AstraZeneca, essa vacina usa
um vetor viral - baseado em um
vírus modificado - que atinge
chimpanzés, mas não humanos,
ao qual é acrescida uma proteína
que o novo coronavírus usa para
invadir células, para induzir a pro-
dução de anticorpos — em vez de
um vírus inativado. A vacina já está
na Fase 3 dos ensaios clínicos, a
última etapa de testes em seres
humanos para determinar a segu-
rança e eficácia.

Segundo Nancy, existem inú-
meros trabalhos que determinam
que a porção do vírus que esti-
mula os anticorpos neutralizan-
tes é a da proteína Spike - usada
para penetrar nas células. “Para o
vírus entrar na célula, ele tem que
se ligar em um determinado pon-
to, que está na proteína S [Spike].
Vacinas que trabalham com a in-
dução de proteína S, por meio de
RNA mensageiro ou com o vetor
de adenovírus - carreando um
pedaço genético dessa proteína -
, estimulariam diretamente a nos-
sa produção de anticorpo neutra-
lizante, que evitaria que o vírus
se ligasse ao receptor.”

A infectologista afirma que,
dessa forma, as vacinas seriam
menos reatogênicas – causariam
menos reações -, mas seriam
mais específicas. “Se eventual-
mente o vírus tiver uma mutação
nessa região da proteína Spike,
no futuro uma vacina desse tipo
teria que ser modificada, porque
não mais reconheceríamos o ví-
rus, por se tratar de uma região
muito específica”, disse.

Para a realização do estudo
clínico da vacina, foi firmado
acordo entre a Universidade de
Oxford e a Universidade Fede-
ral de São Paulo (Unifesp). Em
São Paulo, com a viabilização
financeira da Fundação Lemann
no custeio da infraestrutura mé-
dica e de equipamentos neces-
sários, os testes tiveram início
em 20 de junho. Em pouco mais
de um mês, cerca de 1,7 mil vo-

O empresário Julian Toni-
oli, sócio da Auddas, proferirá
a palestra “Como tornar seu
negócio atrativo para investi-
dores?”, dia 12, às 17h, dentro
da start up Hilo-moda.

 Especialista em gestão,
fusões e aquisições, Julian, en-
genheiro pela USP, atua há
mais de 20 anos no mercado
em vendas e operações,
além de ser investidor anjo
e BoD Member de empresas
no setor de Serviços e Tec-
nologia. Como sócio- funda-
dor da Auddas, vem há oito
anos auxiliando gestores na
realização das suas visões de
negócio, com atuação naci-
onal em mais de 100 casos
de sucesso.

Na ocasião, ele explicará o
que as empresas precisam ter
para atrair investidores, falará

Palestra gratuita na startup
Hi-lo Moda vai abordar tema
sobre negócios e expansão

sobre o mercado de M&A (fu-
sões e aquisições) no ano 2020
com o cenário da Covid-19,
abordará sobre gestão eficien-
te em tempos de incerteza e
ainda falará sobre o cenário
para plano de retomada de uma
empresa.

A HI-LO, fundada recente-
mente pela publicitária Rafae-
lla Gimenes, foi criada com in-
vestimento de um milhão de
reais. A start up é uma platafor-
ma que une o serviço de con-
sultoria de imagem a um ma-
rketplace e a um clube de assi-
naturas. No clube, as clientes
recebem peças em casa sema-
nalmente, numa espécie de alu-
guel. As roupas são recolhidas
e entregues sempre no mesmo
dia da semana.

A palestra ocorrerá no Ins-
tagram @hilo-moda.

luntários, de um total de 2 mil a
serem recrutados na capital pau-
lista, já foram selecionados e
tomaram a vacina.

Segundo a Unifesp, o recru-
tamento continua e os voluntá-
rios estão sendo acompanhados
de perto para que os pesquisa-
dores monitorem a saúde deles,
assim como segurança e eficá-
cia da vacina. No Rio de Janei-
ro, serão 2 mil testados e, em
Salvador, mais mil voluntários
recrutados.

A expectativa é de que a va-
cina tenha seu dossiê de regis-
tro apresentado à Anvisa ainda
neste ano. A partir daí, as doses
produzidas serão disponibiliza-
das ao Programa Nacional de
Imunizações (PNI), do Ministé-
rio da Saúde, para serem aplica-
das na população.

Pfizer
No fim de julho, a Pfizer e a

BioNTech anunciaram a escolha
do Brasil como um dos locais
para a fase clínica de seu progra-
ma de vacina à base de RNA
mensageiro, o Projeto Lightspe-
ed, contra o novo coronavírus. A
Fase 2 dos testes clínicos – em
humanos – está sendo conduzi-
do em São Paulo, no Centro Pau-
lista de Investigação Clínica, e
na Bahia, na Instituição Obras
Sociais Irmã Dulce.

As pesquisas baseiam-se em
potenciais vacinas de RNA men-
sageiro (mRNA), produzido sin-
teticamente, que tem como ob-
jetivo estimular a produção de
uma proteína semelhante ou idên-
tica à do vírus no organismo. Essa
proteína deve ser capaz de esti-
mular o sistema imune a produ-
zir células de defesa, fazendo
com que, quando a pessoa entrar
em contato com o vírus, já te-
nha desenvolvido imunidade.

“Esse tipo de vacina a gente
nunca utilizou. Nessa [vacina] de
RNA mensageiro, haveria uma
indução de a gente produzir essa
proteína e aí o nosso sistema de
anticorpos a reconheceria. En-
tão a gente teria uma proteção.
Mas essa é a vacina mais dife-
rente de todas, é uma platafor-
ma de vacina que nunca foi utili-
zada, então é mais difícil ainda
antecipar vantagens e desvanta-
gens”, disse a infectologista.

Nancy explica que essa vaci-
na se assemelha à de Oxford
porque trabalha com a indução
de proteína, por meio de RNA
mensageiro, e a outra pelo vetor
de adenovírus. Ela avalia que
ambas têm potencial para serem
menos reatogênicas.

Segundo a Pfizer, diferente-
mente das vacinas convencio-
nais, as vacinas de mRNA são
potencialmente mais rápidas de
serem produzidas. A expectativa
é apresentar em outubro os re-
sultados dos estudos para auto-
ridades regulatórias de todo o
mundo e, a partir daí, elas avali-
arão como será feita a distribui-
ção. A meta é produzir 100 mi-
lhões de doses neste ano e mais
1,3 bilhão em 2021.

Quarta vacina
O governo do Paraná firmou

parceria de cooperação técnica
e científica com a China para

iniciar a testagem e a produção
de outra vacina contra a covid-
19 no estado, por meio do Insti-
tuto de Tecnologia (Tecpar). O
termo de confidencialidade as-
sinado com a empresa estatal
chinesa Sinopharm possibilitará
a realização da terceira fase de
testes – aplicação em humanos
– no Paraná. A expectativa é que
o processo possa começar ain-
da neste mês de agosto.

O tipo de vacina a ser testa-
do é a inativada e o prazo de for-
necimento, caso os testes clíni-
cos apresentem resultados satis-
fatórios, está previsto para o se-
gundo semestre de 2021.

Governo federal
O governo federal assinou,

na última quinta-feira (6), a me-
dida provisória (MP) que abre
crédito extraordinário de R$ 1,9
bilhão para viabilizar a produção e
aquisição da vacina após a conclu-
são dos testes e registro na Anvi-
sa. A transferência de tecnologia
na formulação, envase e controle
de qualidade da vacina será reali-
zada por meio de um acordo da
AstraZeneca com a Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), vincu-
lada ao Ministério da Saúde.

De acordo com o governo,
embora seja baseada em nova
tecnologia, essa plataforma já
foi testada anteriormente para
outras doenças, como, por
exemplo, nos surtos de ebola e
Mers (síndrome respiratória do
Oriente Médio, causada por ou-
tro tipo de coronavírus) e é se-
melhante a outras plataformas da
Bio-Manguinhos/Fiocruz, o que
facilita sua implantação em tem-
po reduzido.

Além disso, a Fiocruz rece-
beu R$ 100 milhões, em doação
de um grupo de empresas, para
investir no aprimoramento de
suas instalações que serão usa-
das na produção da vacina da co-
vid-19. A primeira etapa de ade-
quação inclui a construção de um
laboratório para controle de qua-
lidade de 100 milhões de doses
importadas da AstraZeneca, a par-
tir de dezembro. A previsão é que
a fábrica esteja totalmente con-
cluída no início de 2021, quando
será possível a incorporação to-
tal da tecnologia pelo Brasil e a
realização de todo o processo de
produção da vacina no local.

“A Fundação Lemann articu-
lou a vinda dos testes da vacina
de Oxford ao Brasil e finan-
ciou parte dos testes por en-
tender a importância de o país
ter acesso à vacina. Agora par-
ticipa também da doação para
a montagem da fábrica que
possibilita a autonomia na
produção. São passos impor-
tantes para garantir resposta
ao enfrentamento da covid-19
e para oferecer à sociedade
brasileira um legado público
na área da saúde que irá be-
neficiar todo o país nesse e
em outros desafios”, disse
Denis Mizne, diretor executivo
da Fundação Lemann.

Parte das instituições dessa
coalizão também apoiará a cons-
trução de uma fábrica similar no
Instituto Butantã, em São Paulo,
que está testando a CoronaVac.
(Agência Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Com interlocução do Estado,
Renault e sindicatos fecham acordo

Após 20 dias de paralisação
e tratativas, a Renault Brasil e
as centrais sindicais chegaram
a um acordo, uma proposta
para adequação necessária com
os colaboradores e a montado-
ra. Com o diálogo transparen-
te feito pela interlocução da
Secretaria de Estado da Justi-
ça, Família e Trabalho, o acor-
do firmado implica na readmis-
são imediata dos 747 trabalha-
dores, manutenção dos empre-
gos e um pacote salarial de qua-
tros anos que inclui a data base,
com vigência de setembro de
2020 a agosto de 2024, entrar
em lay-off (redução temporária
dos períodos normais de traba-
lho) pelo prazo inicial de 5 me-
ses após o processo de reinte-

gração ou retomar as atividades
na produção, a Participação nos
Lucros e Resultados (PLR) e
abono salarial.

A votação da proposta foi
aprovada com 97,96% pelos tra-
balhadores na terça-feira (11),
em assembleia online. Com sso,
os colaboradores voltam ao ex-
pediente normal a partir desta
quarta-feira (12) com exceção
dos trabalhadores readmitidos
que ficarão em casa, mas rece-
bendo salário, até que seja con-
cluído o PDV (Plano de Demis-
são Voluntária), no dia 20 de
agosto.

“Por determinação do gover-
nador Carlos Massa Ratinho Ju-
nior, o processo de diálogo, du-
rante este período, entre sindi-

catos e demais representantes da
Renault Brasil, foi tratado de
forma transparente até que se
chegasse a um acordo que geras-
se estabilidade a classe com ge-
ração de empregos e renda”, ex-
plicou o secretário Mauro Ro-
ckenbach, que acompanhou dia-
riamente as tratativas.

“Sempre estivemos abertos
ao diálogo. As bases do acordo
coletivo aprovado respondem
aos desafios de adequação de
estrutura e de competitividade
que a empresa já vinha buscan-
do, com soluções como o PDV,
flexibilidades, além de todos os
aspectos de competitividade de-
finidos até agosto de 2024”, afir-
ma Ricardo Gondo, presidente
da Renault do Brasil.

De acordo com o presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos
da Grande Curitiba (SMC),
Sérgio Butka, apesar de difí-
cil, se conseguiu estabelecer
uma negociação com a Re-
nault e desenvolver uma pro-
posta que garantisse a read-
missão dos trabalhadores e
um compromisso de manu-
tenção dos empregos,  que
tem sido a maior luta do Sin-
dicato atualmente. “Para que
fosse possível, apresentamos
diversas alternativas que pos-
sibilitam tanto os empregos
como as demandas da empre-
sa. O que importa é o trabalha-
dor poder ter mais tranquilidade
para desenvolver sua função e
produzir melhor”. (AENPR)


