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Plano SP: 95% do estado está na
fase amarela com menos restrições

Contas públicas devem fechar o ano
com déficit de R$ 866,4 bilhões
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Cerca de 1 milhão de pessoas
voltou a procurar emprego, diz IBGE

Governo retira pedido
de urgência da

reforma tributária
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,30
Venda:       5,30

Turismo
Compra:   5,28
Venda:       5,60

Compra:   6,28
Venda:       6,29

Manhã Tarde Noite

28º C

16º C

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

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

31º C

16º C

Domingo: Sol o
dia todo sem nu-
vens no céu. Noite
de tempo aberto
ainda sem nuvens.

Manhã Tarde Noite

27º C

17º C

Segunda: Sol o dia
todo sem nuvens
no céu. Noite de
tempo aberto ain-
da sem nuvens.

Manhã Tarde Noite

31º C

16º C

Terça: Sol o dia
todo sem nuvens
no céu. Noite de
tempo aberto ain-
da sem nuvens.

Fonte: Climatempo

Esporte

Tráfego no classificatório atrapalha Enzo
Fittipaldi, que larga na 9ª fila em Monza na F3

Destaque na etapa passada
da Fórmula 3 por conseguir
ganhar 14 posições na corrida
em Spa, Enzo Fittipaldi preci-
sará novamente fazer uma cor-
rida de recuperação neste sá-
bado após um treino classifi-
catório tumultuado em Mon-
za, na Itália. O piloto brasilei-
ro largará na nona fila por con-
ta do engarrafamento de car-
ros que prejudicou algumas de
suas voltas. A F3 possui 30
carros no grid.

“Nós tínhamos potencial
para largar mais à frente, mas in-
felizmente vamos ter que nova-

mente fazer uma prova de recupe-
ração amanhã para conseguir sair
entre os primeiros na prova 2”, diz
Enzo, que tem apoio de Claro, Ba-
terias Moura e PLGG.

Campeão da F4 Italiana em
2018 e vice na Fórmula Regio-
nal Europeia em 2019, Enzo tem
bastante experiência no circuito
de Monza, tendo acelerado nes-
sa pista nas últimas três tempo-
radas. Integrante da Academia de
Pilotos da Ferrari, Enzo conse-
guiu o segundo lugar em Monza
no ano passado, mas o brasileiro
de 19 anos sabe que agora o de-
safio é diferente.

“Correr em Monza é sempre
especial, considero essa uma
corrida de casa por morar aqui
na Itália e espero fazer duas boas
corridas neste final de semana.
Sigo com o objetivo de estar no
top-10 na primeira prova e as-
sim poder largar mais à frente na
corrida 2 com a inversão do
grid”, diz Enzo, que é piloto da
equipe HWA Racelab.

Neste sábado, às 5h20,
acontecerá a primeira corrida
da F3. A segunda prova será dis-
putada no domingo às 4h45 da
manhã, sendo uma das prelimi-
nares da F1.
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22º Rally RN 1500 tem roteiro
com serras e curvas sinuosas

O 22º Rally RN 1500, que
será disputado de 9 a 13 de se-
tembro, na Paraíba e Rio Gran-
de do Norte, terá roteiro com
90% de novidade e, com cer-
teza, dará trabalho aos pilotos
para manter os veículos nas
trilhas. Serras, pedras, subidas,
descidas, curvas sinuosas e um
terreno travado vão exigir pre-
paração física e navegação dos
competidores. Um erro, por
menor que seja, poderá colo-
car o campeonato a perder. Os
trechos de velocidade vão exi-
gir atenção, tomadas rápidas
de decisões e braço, ou seja,
está do jeito que os pilotos
gostam.

Com largada em Campina
Grande, na Paraíba, e chegada
em Mossoró, no Rio Grande
do Norte, o evento reunirá os

melhores pilotos e navegadores
do país nas categorias Carros,
Motos, Quadriciclos e UTVs. As
cidades que integrarão o percur-
so deste ano são Campina Gran-
de (PB), Parelhas (RN) e Mos-
soró (RN). Variedade de terrenos
será, mais uma vez, a marca de
um dos principais evento off
road do país.

Concentrado nas áreas rurais
dos municípios, o Rally RN 1500
oferecerá aos competidores belas
paisagens e de praxe, a torcida,
apoio e acolhimento da população
que em todas as etapas acompanha-
rão as passagens dos carros.

Para garantir a segurança de
todos a coordenação do evento
percorreu todo o roteiro comu-
nicando sobre o evento, distri-
buiu panfletos com informações
de datas, horários, fechamento

de estradas e circulação de veí-
culos, como também sobre a se-
gurança da população, os cuida-
dos com o meio ambiente, os
protocolos do Covid-19, e dis-
tribuindo máscaras.

A participação da população
sempre foi uma característica do
RN 1500, segundo o diretor da
prova Kleber Tinoco. “A passa-
gem do rali é uma festa. Fizemos
grandes amigos ao longo das
nossas edições. A receptividade
é massa, o apoio é total. Essa
parceria com a comunidade é
fundamental para o sucesso do
evento, e por isso tomamos to-
dos os cuidados necessários. ”,
afirmou.

Na edição de 2020 os even-
tos do rali serão realizados em
espaços abertos. Não haverá bri-
efing presencial, será por escri-

to. Os competidores e equipes
ficarão isolados, instalados fora
da cidade. Em Parelhas no Rio
Grande do Norte será em um ae-
roporto, distante 04km da cida-
de, com acesso restrito e uso de
pulseiras de identificação.

Em relação ao Covid-19 a
organização da prova adotou o
protocolo sanitário complemen-
tar de reforço setorial da Fede-
ração Brasileira de Automobilis-
mo, com o objetivo de preservar
a saúde de todos, ficando esta-
belecido que: não será permiti-
da a participação de pessoas que
tem ou teve temperatura corpo-

ral superior a 37,5° nos últi-
mos 05 dias; Tem ou teve al-
gum dos outros sintomas nos
últimos 5 dias, a saber: perda
de paladar, perda de olfato, tos-
se seca, dificuldade respirató-
ria, fadiga, congestão nasal,
dor de cabeça, diarreia; Esteve
em contato direto com pesso-
as positivas para Covid-19 nos
últimos 14 dias, ou com seus
próprios familiares, mesmo
que assintomático. O uso de
máscaras é obrigatório em
todo o período do evento e de
reponsabilidade da equipe, as-
sim como o álcool em gel.

Papa diz a
líderes que
modelos

econômicos
pós-pandemia
devem mudar

O Papa Francisco disse na
sexta-feira (4) que a pandemia
do novo coronavírus “derrubou
os pilares instáveis” de um
modelo econômico mundial
construído sobre a idolatria do
dinheiro e da dominação dos
ricos e poderosos.

Em mensagem aos partici-
pantes do workshop anual Euro-
pean House-Ambrosetti, que re-
úne cerca de 200 executivos, eco-
nomistas e políticos de todo o
mundo, ele pediu novos modelos
que sejam mais inclusivos e re-
duzam a desigualdade social.

O pontífice também pediu
“uma reformulação ecológica”
da economia para salvar o meio
ambiente e reduzir o desperdí-
cio de consumo.         Página 3

O presidente Jair Bolsona-
ro retirou o pedido de urgência
de tramitação da proposta de
reforma tributária, que foi en-
tregue ao Congresso Nacional
em julho. A mensagem foi pu-
blicada na sexta-feira, (4) em

edição extra do Diário Oficial
da União.

“A urgência da CBS [Contri-
buição Social sobre Operações
com Bens e Serviços] trancaria
a pauta e causaria pressão des-
necessária na discussão sobre o

tema, que continua prioritário,
mas segue ritmo próprio na Co-
missão Mista da Reforma Tribu-
tária”, explicou a Secretaria Es-
pecial de Fazenda do Ministério
da Economia, em nota.

O tipo de encaminhamen-
to das proposições determina
o tempo de tramitação nas di-
versas comissões. Podem ser
urgentes, de tramitação com
prioridade e de tramitação or-
dinária.

Pela Constituição Federal,
quando o presidente solicita ur-
gência para análise de projetos
de sua iniciativa, a Câmara e o
Senado têm 45 dias, cada Casa,
para apreciar a matéria. Caso
isso não aconteça, o projeto
passa a trancar a pauta e as de-
mais votações ficam interrom-
pidas, até que o texto seja vo-
tado. No caso da reforma tri-
butária, o prazo terminaria nes-
te sábado (5).                Página 4
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Cerca de 1 milhão de pes-
soas voltaram a buscar traba-
lho na segunda semana de agos-
to (entre os dias 9 e 15), de
acordo com a Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios
(Pnad Covid-19). De acordo
com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
responsável pela pesquisa, esse
é um reflexo das flexibilizações
do isolamento social.

A população fora da força
de trabalho, que não estava tra-
balhando nem procurava em-
prego, atingiu 75,5 milhões de
pessoas – na primeira semana
do mês eram 76,1 milhões.

Entre essas pessoas, cerca

de 27,1 milhões - 35,9% da
população fora da força de tra-
balho - relataram que gostariam
de trabalhar, um recuo ante a se-
mana anterior quando o número
era de 28,1 milhões (36,9%). O
resultado da segunda semana de
agosto é estável na comparação
à primeira semana da pesquisa,
entre 3 a 9 de maio, quando 27,1
milhões (35,5%) disseram que
gostariam de trabalhar.

Ainda de acordo com o IBGE,
a pandemia ou a falta de trabalho
no local onde vivem foram os
motivos para que 17,7 milhões
dessas pessoas que gostariam de
trabalhar não chegassem a procu-
rar emprego                 Página 4

Covas anuncia fechamento
de hospital de campanha

do Anhembi

Presidente do BC diz que
deve autorizar pagamento

pelo Whatsapp
O presidente do Banco Cen-

tral, Roberto Campos Neto, afir-
mou que a instituição deverá au-
torizar o funcionamento do re-
curso de pagamentos e transfe-
rências pelo Whatsapp.

“Projetos como estes devem
passar por um processo de apro-
vação. Quando o Whatsapp pro-

pôs o arranjo, entendemos que
era um arranjo grande. Dissemos
que como era grande e tinha várias
dimensões, pedimos que entrassem
no rito de aprovação como ocorre
normalmente. E será aprovado”,
afirmou o presidente do BC, em
entrevista à rede de TV estaduniden-
se Bloomberg.                Página 4

Governo exclui do PND
participação minoritária do

INSS na Caixa Seguro
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São Paulo tem mais de 22 mil
novas empresas abertas em agosto

Lembre sempre de lavar as mãos

cesar@cesarneto.com 

O número de empresas aber-
tas no estado de São Paulo em
agosto chegou a 22.825, de acor-
do com a Junta Comercial, res-
ponsável pelo registro de novos
CNPJs (Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas).

Segundo o órgão, este é o
recorde histórico de novas em-
presas e a maior marca alcança-
da desde 1998. É a quarta alta
seguida no total de abertura de
empresas em São Paulo desde

abril, quando houve desacelera-
ção por conta da pandemia da
covid-19. O total é o maior do
ano e supera o do mês de julho,
quando houve 21.788 registros.

“Este é o resultado do em-
penho de todos os setores na
retomada econômica. Estamos
focados em gerar empregos e
facilitar a criação de novos ne-
gócios. São essas iniciativas que
visam estimular novos empreen-
dedores e a economia”, desta-

cou a Secretária de Desenvolvi-
mento Econômico, Ciência e
Tecnologia, Patricia Ellen.

Segundo a Junta Comercial,
desde o dia 25 de agosto o órgão
dispensou o pagamento da tarifa
para abertura de novas empresas
no estado como parte do plano de
retomada econômica para impul-
sionar o empreendedorismo e es-
timular a economia, atenuando os
impactos na geração de emprego
e renda decorrentes da pandemia

do coronavírus. A medida vale até
o dia 23 de outubro.

“Os números são macros e
positivos, pois refletem a força do
estado de São Paulo em se rein-
ventar para contornar as mazelas
causadas pela pandemia. Isso denota
a resiliência e força do empreen-
dedorismo paulista para se reerguer
mesmo diante do cenário qual
estamos vivendo”, disse o pre-
sidente da Junta Comercial,
Walter Ihoshi. (Agência Brasil)

Com ágio de 1.900%, concessão da
Usina SP recebe proposta de R$ 280 mi

O Governador João Doria
anunciou na sexta-feira (4) um
avanço importante no programa
para revitalização do rio Pinhei-
ros: na quinta-feira (3), o con-
sórcio denominado Usina São
Paulo apresentou a proposta ven-
cedora da licitação para conces-
são da antiga usina da Traição no
valor de R$ 280 milhões. O cer-
tame foi conduzido pela Empresa
Metropolitana de Águas e Ener-
gia (EMAE).

A revitalização do equipa-
mento e de todo seu entorno é
um dos eixos do Programa
Novo Rio Pinheiros e tem
como objetivo aproximar a po-
pulação do rio por meio dos
espaços de lazer e entreteni-
mento. O complexo deve con-
tar com áreas de convivência,
comerciais e escritórios, além
de bicicletários para atender
aos usuários da ciclovia.

 “É uma prova de confiança
no programa do Governo do Es-
tado e volto a reafirmar aqui
o compromisso de entregar o
rio despoluído até 31 de de-
zembro de 2022”, enfatizou
Doria. “Com a concessão, o
governo economiza R$ 12
milhões por ano e estes re-
cursos serão destinados para
saúde, educação e segurança
pública. O investimento que
estamos fazendo para a des-
poluição do rio Pinheiros já
atinge R$ 1,7 bilhão e as obras
não pararam durante a pande-
mia”, completou.

O critério para julgamento
das propostas, após as análises

técnicas de qualificação, foi o
maior preço ofertado para a par-
cela (outorga) fixa. O grupo ofe-
receu o valor de R$ 280 milhões
e o prazo de concessão estabe-
lecido no edital vai até novem-
bro de 2042. Conforme previs-
to na legislação, o processo li-
citatório tem cinco dias úteis
para recurso administrativo. A
remuneração pela concessão
será composta de parcelas men-
sais fixas e variáveis, calculada
em percentual do faturamento
bruto do empreendimento.

*Este é mas um passo den-
tro de um grande projeto ambi-
ental e de cidadania do Governo
de São Paulo. A transformação
deste símbolo da cidade já co-
meçou”, comemora o secretário
de Infraestrutura e Meio Ambi-
ente, Marcos Penido.

O Consórcio Usina São Pau-
lo é formado pelas empresas
Kallis Administração e Partici-
pações Eireli, Nacional Shop-
ping Planejamentos e Reestru-
turação de Shopping Center
Ltda. e Concessões e Participa-
ções BR Ltda.

Módulos do Complexo
Usina São Paulo

A concessão abrange três
espaços com vocações distintas
que somam 29,8 mil m². A im-
plantação do projeto será reali-
zada em sete módulos, com pre-
visão de conclusão dos quatro
primeiros até o primeiro semes-
tre de 2022.

Módulo 1 – Espaço B

Requalificação das quatro
faces da fachada da Usina, que
totalizam uma área de cerca de
7.200 m², a fim de modernizar o
edifício. Estudos realizados pelo
IPT comprovam a capacidade de
utilização da parte superior do
edifício para construção dos
equipamentos previstos;

Módulo 2 – Espaço B
Está previsto o aproveita-

mento da parte superior da usi-
na para implantação de restau-
rante, bar ou lanchonete e miran-
te, aberto permanentemente ao
público, numa área de 1.939 m²;

Módulos 3, 4 e 5
Implantação de acessos

para veículos e pedestres à
área e na parte superior da
usina. O módulo 3 prevê um
acesso de veículos pela mar-
gem oeste do rio e a criação
de um estacionamento desco-
berto, asfaltado e arborizado
com área de 4.000 m². Já o
módulo 4 contempla a im-
plantação de acessos à cober-
tura da usina a partir das mar-
gens leste e oeste que deve
contar com dois acessos com
escadas e elevadores, uma em
cada margem do rio.

O edital também prevê a
construção de passarelas para
pedestres e bicicletas, visando
facilitar a chegada do público
aos espaços comerciais do
Complexo Usina São Paulo.
Denominado módulo 5, as pas-
sarelas devem ligar a estação
Vila Olímpia da CPTM e a Praça

do Cancioneiro ao empreendi-
mento, após a obtenção de auto-
rização dos órgãos responsáveis.
(Inicialmente, os pedestres se-
guem utilizando os acessos já
existentes para a ciclovia e a pas-
sarela de pedestres e bicicletas
que liga a Av. Nações Unidas à
ciclovia, também perto da esta-
ção Vila Olímpia da CPTM);

Módulo 6 (Espaço C)
Um grande espaço comerci-

al deve ocupar a área de 9.891
m² que fica ao lado da Usina São
Paulo, na margem leste do rio
Pinheiros (espaço C). O apro-
veitamento consiste na requali-
ficação (retrofit) dos edifícios
existentes ou sua ampliação
com a utilização do espaço li-
vre central da área. Com esse
retrofit, o local deve ganhar
lojas, lanchonetes e restauran-
tes – com praça de alimenta-
ção –, museu e salas-escritó-
rios. A área não edificada de-
verá ser requalificada para la-
zer, com tratamento paisagís-
tico e isolamento dos espaços
operacionais existentes;

Módulo 7 (Espaço A)
Neste módulo, está prevista

a implantação de um edifício
com pavimento para a instalação
de espaços comerciais na mar-
gem Oeste do Canal Pinheiros,
utilizando a área de aproximada-
mente 3.000 m², atualmente des-
tinada à subestação. Está progra-
mada também a construção de
um deck para contemplação e
praça de alimentação.

Plano SP: 95% do estado está na
fase amarela com menos restrições

O governo paulista fez na
sexta-feira, (4) uma nova atuali-
zação do Plano São Paulo de re-
tomada econômica e convivên-
cia com a pandemia do novo co-
ronavírus. Na atualização, 95%
do território ficou classificado
na fase 3 – amarela, com exce-
ção de duas regiões: Franca, que
se manteve na fase 2 – laranja, e
Ribeirão Preto, que regrediu da
fase amarela para a laranja.

Na fase amarela, as regiões
podem reabrir bares, restauran-

tes e salões de beleza com 40%
da capacidade, além de academi-
as com 30% de vagas mediante
agendamento. Bares e restauran-
tes podem reabrir por oito ho-
ras por dia, mas sem ultrapassar
o horário das 22h.

Já na fase laranja, o funcio-
namento é permitido para es-
critórios em geral, imobiliári-
as, comércio de rua, shoppin-
gs e concessionárias com 20%
de sua capacidade. A abertura
pode ser feita pelo período de

quatro horas diárias, todos os
dias, ou por seis horas, desde
que abram apenas por quatro
dias na semana.

O governo estadual atualiza
o Plano São Paulo a cada 15
dias, observando os dados obti-
dos em uma semana na compa-
ração com a semana anterior.
Caso seja observada piora nos
dados, o plano pode ser atuali-
zado a qualquer momento.

O Plano São Paulo é dividi-
do em cinco fases que vão do

nível máximo de restrição de ati-
vidades não essenciais (verme-
lho) a etapas identificadas
como controle (laranja), fle-
xibilização (amarelo), abertu-
ra parcial (verde) e normal
controlado (azul). O Plano São
Paulo também é regionaliza-
do, ou seja, o estado foi divi-
dido em 17 regiões [com a
região metropolitana dividida
em cinco sub-regiões] e cada
uma delas é classificada em
uma fase. (Agência Brasil)

São Paulo terá 20 mil policiais para
apoio a municípios e patrulhamento

de estradas no feriado
O Governador João Doria

anunciou na sexta-feira (4) a
mobilização de 20 mil polici-
ais para a Operação Indepen-
dência. Ao longo de todo o fe-
riado prolongado, ações inte-
gradas entre as forças de se-
gurança e a Secretaria de Lo-
gística e Transportes vão ga-
rantir apoio a municípios do
litoral e interior na fiscaliza-
ção de medidas sanitárias con-
tra o coronavírus e patrulha-
mento de rodovias.

 “Peço que todos tenham
cuidado e zelo ao saírem de
suas casas. Cada município tem
o direito de estabelecer os
seus limites para parques, pra-
ças, praias e calçadões. O Go-
verno de São Paulo apoiará
aqueles que solicitaram for-
malmente o apoio da PM no
sentido de proteger a vida de
seus cidadãos”, declarou Do-

ria. “Por favor, tenham cuida-
do. Aglomerações colocam em
risco a sua vida e as de outras
pessoas. Usem máscara, sigam
o exemplo correto e façam o
distanciamento social de um
metro e meio”, acrescentou.

A Operação Independência
teve início na madrugada desta
sexta e se estende até o final
da noite de segunda (7). Em
Santos, as ações vão se prolon-
gar até terça (8) devido ao fe-
riado municipal em celebração
a Nossa Senhora do Monte Ser-
rat, padroeira do município.

Além da atuação dos 20 mil
policiais, as ações do Estado
durante o feriado prolongado
vão envolver o uso diário de 7,2
mil viaturas, 880 motocicletas,
35 montarias, 11 helicópteros
Águia da PM e oito drones para
monitoramento de pontos es-
tratégicos nas rodovias e tam-

bém nas áreas urbanas.
“Desde o início da pande-

mia, o trabalho da Segurança
Pública foi potencializado.
Neste feriado, estamos foca-
dos em apoiar e contribuir com
os agentes municipais no com-
bate e fiscalização à pande-
mia”, afirmou o Secretário de
Segurança Pública, General
João Camilo Pires de Campos.
“Estamos contribuindo para
poupar vidas. A missão dos po-
liciais é apoiar agentes muni-
cipais de saúde e segurança”,
reforçou.

A fiscalização de tráfego
vai se concentrar em testes de
bafômetro e verificação do uso
obrigatório de cinto de seguran-
ça, assentos infantis e capacetes.
Por dia, a previsão é de 160 pon-
tos de fiscalização nas estradas
e 1,5 mil em áreas urbanas.

No litoral, a PM fará patru-

lhamento ostensivo em áreas
de orla ou que concentram qui-
osques, bares e restaurantes.
Haverá uso de megafones para
divulgação de mensagens de
conscientização e prevenção
ao coronavírus e também apoio
a equipes locais de Vigilância
Sanitária e Guarda Civil.

Por parte da Secretaria de
Logística e Transportes, Artesp
e concessionárias, as ações en-
volvem mensagens informati-
vas via redes sociais e painéis
rodoviários; fiscalização, so-
corro mecânico, guincho e am-
bulância; e monitoramento 24
horas nos CCOs (Centros de
Controle Operacional). Nas
praças de pedágio, haverá ofer-
ta de álcool em gel nas cabi-
nes, além da distribuição de 40
mil máscaras nos sistemas An-
chieta-Imigrantes e Ayrton
Senna-Carvalho Pinto.

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

na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na Internet desde
1996, o site www.cesarneto.com foi se tornando uma referên-
cia das liberdades possíveis. No Twitter, @CesarNetoReal ...
Email cesar@cesarneto.com

+
CÂMARA (SP)
Quem completou 38 de idade foi o ator Tammy. Filiado ao PL

do Antonio Carlos Rodrigues (ACR que presidiu a Câmara pau-
listana por 4 vezes consecutivas) o ‘papai da Natura’ deve ser o
grande puxador de votos e aumentar o número de cadeiras ...

+
PREFEITURA (SP)
Bruno Covas (PSDB) já tem o planejamento de campanha (1º

turno) pela reeleição, seja quem for seu (sua) vice. Quem ainda
prepara é o ex-governador (SP) Marcio França (dono do PSB
paulista) e o deputado federal (SP) Russomanno (REPUBLICA-
NOS ex-PRB) ...

+
ASSEMBLEIA (SP)
Se os veteranos do maior Parlamento estadual brasileiro pen-

sam que o João Doria (dono do PSDB ‘liberal de centro’) ainda é
o gestor (comunicacional e empresarial) da prefeitura paulistana
deixada pro então vice Bruno Covas, saibam que virou político
profissional ...

+
GOVERNO (SP)
Dando show de preparação, apresentação e respostas, Doria

(dono do PSDB ‘liberal de centro’) podia apenas perguntar “o
que mesmo você deseja ouvir ? “ , em vez de responder perguntas
que não são perguntas, mas afirmações em forma de pergunta ...

+
CONGRESSO (BR)
A senadora Mara Gabrili (PSDB), que teve Covid 19, diz que

o prefeito paulistano Bruno Covas terá todo seu apoio, mesmo
que não possa ser candidata a vice numa chapa ‘puro-sangue’ pela
reeleição. A carreira dela começou como vereadora em São Pau-
lo ...

+
PRESIDÊNCIA (BR)
Quem acha que Bolsonaro segue pensando, falando e agindo

como um parlamentar que era membro do baixo clero e que ‘do
Irajá acabou na Presidência’, deve imaginar que ele tá imitando o
Lula, quando o dono do PT dava uma de simplório e falava “me-
nas” ...

+
PARTIDOS
No PT do Lulismo, comemoração sobre o ex-deputado fede-

ral (SP) e presidente do Corinthians Andrés Sanchez ter encon-
trado como remédio a Neo Química dar o dinheiro que o clube
deve pra Caixa Econômica Federal, passando a ser o nome da
Arena em Itaquera ...

+
POLÍTICOS
... No PRTB, conforme esta coluna antecipa desde 2019, o

Mourão deixou escapar que o Bolsonaro não tem como mantê-lo
no mesmo ‘paraquedas’ como vice numa chapa por reeleição em
2022. Se o general quiser candidatar-se ao Congresso, terá o apoio
do capitão ...

+
JUSTIÇAS (BR)
Em 10 (setembro) 2020, Dias Toffoli deixa a presidência do

Supremo. Vem sendo - com Alexandre Moraes - quem mais pode
censurar e ativar inquéritos, nos quais o Supremo pode tanto acu-
sar, como processar e julgar. Assume Luiz Fux, com a ‘Lava-Jato’
virando ‘agonizando’ ...
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Lembre sempre de lavar as mãos

Papa diz a líderes que
modelos econômicos

pós-pandemia  devem mudar
O Papa Francisco disse na sexta-feira (4) que a pandemia do

novo coronavírus “derrubou os pilares instáveis” de um modelo
econômico mundial construído sobre a idolatria do dinheiro e
da dominação dos ricos e poderosos.

Em mensagem aos participantes do workshop anual Europe-
an House-Ambrosetti, que reúne cerca de 200 executivos, eco-
nomistas e políticos de todo o mundo, ele pediu novos modelos
que sejam mais inclusivos e reduzam a desigualdade social.

O pontífice também pediu “uma reformulação ecológica” da
economia para salvar o meio ambiente e reduzir o desperdício
de consumo.

“A pandemia questionou a escala de valores que define o di-
nheiro e o poder sobre todo o resto”, disse ele.

“Isso derrubou os pilares instáveis que sustentavam um cer-
to modelo de desenvolvimento”, explicou, acrescentando que
as incertezas sociais e econômicas fizeram com que muitas
pessoas abrissem os olhos para a desigualdade e a deteriora-
ção ambiental.

O papa afirmou que a economia deve ser a expressão de uma
sociedade que “se recusa a sacrificar a dignidade humana aos
ídolos das finanças e usa os recursos financeiros não para domi-
nar, mas para servir”.

Acredita-se que Francisco, disse que qualquer eventual vaci-
na para a covid-19 não deve ser acumulada pelos países ricos,  e
que esteja preparando uma encíclica - a forma mais elevada de
escrita papal - sobre como acredita que o mundo deve ser pós-
pandemia. (Agência Brasil)

Socorristas vasculham destroços
em Beirute após sinais de vida

Agentes de resgate de Beirute vasculharam com sensores, nesta
sexta-feira, os destroços de um edifício desmoronado depois que
sinais de vida foram detectados sob uma pilha de escombros um
mês depois de uma explosão enorme abalar a capital do Líbano.

Trabalhadores retiraram pedaços de concreto e alvenaria en-
quanto escavavam no distrito residencial de Gemmayze. Na quinta-
feira, (3) agentes de resgate disseram ter captado sinais de pul-
sação e respiração, disse uma testemunha à Reuters.

A explosão de 4 de agosto, na região portuária da capital liba-
nesa, foi causada por quantidades imensas de nitrato de amônio
mal armazenado. Cerca de 190 pessoas morreram e 6 mil ficaram
feridas em uma nação já devastada por uma crise econômica.

"A máquina está dizendo que há uma [pessoa] viva, um bati-
mento cardíaco, e o cão está marcando um cadáver no local. Esta
é a teoria. Agora estamos procurando para ter certeza", disse
Mansour Al Asmar, agente de resgate voluntário libanês no local.

Um guindaste ajudava a erguer vigas de aço e outros destro-
ços pesados das ruínas com cuidado.

Moradores se aglomeravam nas proximidades torcendo para
que alguém fosse encontrado. Alguns disseram que o governo
não fez o suficiente para ajudar.

"O governo tem sido completamente complacente, tem sido
completamente ausente", disse Bou Chedid, voluntário de um
grupo que ajuda vítimas da explosão.

Perto do local, Mohamed Khoury, de 65 anos, disse torcer
para que alguém seja encontrado com vida, mas que, mesmo que
só corpos sejam retirados, "é importante que suas famílias pos-
sam encontrar a paz".

A explosão arrasou uma parte da capital, destroçando distritos
como Gemmayze, que abriga muitos prédios antigos e tradicio-
nais – alguns dos quais desabaram por causa da onda de choque.

Os agentes de resgate, inclusive voluntários do Chile, usa-
ram equipamento de escaneamento para criar imagens em 3D
dos escombros para tentar encontrar pessoas vivas, mostraram
imagens da televisão local.

O edifício sendo averiguado já abrigou um bar no térreo.
O Exército do Líbano pediu um minuto de silêncio às 18h07

desta sexta-feira para marcar um mês da tragédia. (Agência Brasil)

OMS não espera vacinação
ampla contra covid-19 antes

de meados de 2021
A Organização Mundial de Saúde (OMS) não espera uma va-

cinação ampla contra a covid-19 até meados do ano que vem,
disse uma porta-voz da entidade, Margaret Harris, na sexta-feira
(4), enfatizando a importância de checagens rigorosas sobre a
eficácia e a segurança das vacinas.

Nenhuma das candidatas a vacina que estão em testes clíni-
cos avançados demonstrou, até agora, sinal claro de eficácia em
um nível mínimo de 50% buscado pela OMS, disse a porta-voz
Margaret Harris.

A Rússia deu aprovação regulatória para uma vacina contra a
covid-19 em agosto após menos de dois meses de testes em hu-
manos, levando alguns especialistas ocidentais a questionaram a
eficácia e a segurança do imunizante.

Autoridades de saúde pública dos Estados Unidos (EUA) e a
Pfizer disseram na quinta-feira (3) que a vacina pode estar pron-
ta para distribuição até o final de outubro. Este prazo é um pouco
antes da eleição presidencial norte-americana de 3 de novem-
bro, na qual a pandemia do novo coronavírus deve ser um fator
importante entre os eleitores que decidirão se o presidente dos
EUA, Donald Trump, terá um segundo mandato.

"Realmente não estamos esperando ver uma vacinação ampla
até meados do ano que vem", disse Harris durante um briefing da
Organização das Nações Unidas em Genebra.

"Esta Fase 3 (de testes clínicos) tem que ser mais longa, por-
que precisamos ver quão realmente protetora a vacina é e tam-
bém precisamos ver quão segura ela é", disse ela. Harris não se
referiu a qualquer vacina em potencial especificamente.

Todos os dados dos testes têm de ser compartilhados e com-
parados, disse ela. "Muitas pessoas foram vacinadas e o que não
sabemos é se a vacina funciona neste momento não temos um
sinal claro se tem ou não o nível se eficácia e segurança neces-
sários." (Agência Brasil)

As contas públicas do gover-
no federal devem fechar este ano
com déficit de R$ 866,4 bilhões.
O valor corresponde a 12,1% de
tudo o que o país produz – Pro-
duto Interno Bruto (PIB). A pre-
visão foi divulgada na sexta-fei-
ra, (4) pelo Ministério da Eco-
nomia e supera a estimativa fei-
ta em julho (R$ 787,45 bilhões
em 2020). As informações es-
tão na Análise do Impacto Fis-
cal das Medidas de Enfrenta-
mento à Covid-19.

A meta de déficit primário
para este ano era de R$ 124,1 bi-
lhões (1,7% do PIB), mas o de-
creto de calamidade pública por
causa da covid-19 dispensou o
governo de cumprir tal objetivo.

O impacto fiscal devido às
medidas de enfrentamento à cri-
se gerada pela pandemia de co-
vid-19 já soma R$ 605 bilhões.
Desse total, R$ 584,3 bilhões
são aumento de despesas e R$
20,6 bilhões correspondem a

perdas de receita geradas por
redução de tributos. A maior per-
da de receitas é com a redução a
zero do Imposto sobre Opera-
ções Financeiras (IOF) em em-
préstimos, no valor de R$ 14,1
bilhões.

Do total das despesas, R$
569,6 bilhões estão em execu-
ção orçamentária. A maior parte
é de despesas com o auxílio
emergencial, no valor de R$
321,8 bilhões. Desse valor, R$
67 bilhões são do pagamento
adicional de até quatro parcelas
no valor de R$ 300, anunciado
pelo governo nesta semana. Ini-
cialmente, o auxílio emergenci-
al teria três parcelas de R$ 600
e depois foram incluídas mais
duas parcelas de R$ 600.

Segundo o secretário espe-
cial de Fazenda, Waldery Rodri-
gues, os gastos do governo com
o auxílio emergencial e outras
medidas relacionadas à pande-
mia serão restritos a 2020. Ele

destacou que o programa do au-
xílio emergencial vale até 31 de
dezembro deste ano, indepen-
dentemente do número de par-
celas recebidas por cada bene-
ficiário.

Há ainda R$ 14,8 bilhões
sem dotação orçamentária, refe-
rentes à suspensão das parcelas
de empréstimos do Fundo de
Financiamento Estudantil (Fies),
no valor de R$ 800 milhões, à
expansão do Fundo Garantidor
para Investimentos (FGI), R$ 4
bilhões, e ao Programa Emer-
gencial de Acesso a Crédito
(PEAC) - Maquininhas, R$ 10
bilhões.

Setor púbico consolidado
Se for considerado todo o

setor público – governos fede-
ral, estatais federais, estaduais e
municipais, o déficit primário
chega a R$ 891,1 bilhões, o que
corresponde a 12,4% do PIB. Os
cálculos do ministério conside-

ram a previsão de queda do PIB
em 4,7%.

De acordo com Rodrigues, a
previsão do governo para o PIB
pode melhorar. “Todos os dados
que temos indicam que o pior já
passou”, disse. Ele acrescentou
que a medida que a economia se
recupera, a arrecadação sobe.

Dívida pública
A expectativa é que a dívida

bruta do governo geral, que con-
tabiliza os passivos dos gover-
nos federal, estaduais e munici-
pais, alcance 94,6% do PIB ao
final de 2020, aumento de
18,8% do PIB em relação ao
encerramento de 2019 (75,8%).

A dívida líquida do setor pú-
blico (balanço entre o total de
créditos e débitos dos governos
federal, estaduais e municipais)
deve alcançar 67,9% do PIB em
2020, 12,2 pontos percentuais
acima do registrado ao final de
2019 (55,7%). (Agência Brasil)

Mais de 712 mil pedem bloqueio
de ligações com oferta de crédito

Mais de 712 mil pessoas so-
licitaram, entre janeiro e julho
deste ano, o bloqueio telefôni-
co por meio da plataforma Não
me Perturbe para não receber
ofertas de crédito consignado,
informou na sexta-feira, (4) a
Federação Brasileira de Bancos
(Febraban). A maior quantidade de
pedidos foi realizada por mora-
dores dos estados de Estado de
São Paulo (30,8%), Rio de Janei-
ro (13%) e Minas Gerais (11%).

Segundo a Febraban, a cria-
ção de uma ferramenta por meio
da qual clientes podem proibir
instituições financeiras e cor-
respondentes bancários de en-
trarem em contato proativamen-
te com eles para oferecer cré-

dito consignado é parte do Sis-
tema de Autorregulação do Cré-
dito Consignado. A iniciativa é
resultado de parceria entre a Fe-
braban e a Associação Brasilei-
ra de Bancos (ABBC).

O sistema de autorregulação
também monitora as reclama-
ções de oferta inadequada do
produto. Entre janeiro e julho,
69 correspondentes bancários
foram advertidos. Nos casos em
que houve reincidências, os
agentes tiveram suas atividades
suspensas por 5, 10 ou 20 dias.
Além de advertências e suspen-
sões, a autorregulação prevê o
cancelamento da autorização
para que o correspondente ofe-
reça crédito consignado em

nome dos bancos.
Os bancos que não aplicarem

as sanções poderão ser multados
por conduta omissiva, cujos va-
lores variam de R$ 45 mil até R$
1 milhão. As multas arrecadadas
serão destinadas a projetos de
educação financeira.

Reclamações procedentes
As desconformidades são

aferidas a partir da quantidade de
reclamações procedentes regis-
tradas nos canais internos dos
bancos ou recebidas pelos Pro-
cons, pelo Banco Central ou por
intermédio do site, além das
ações judiciais. O volume de
demandas é ponderado em rela-
ção à quantidade de contratos

celebrados no período do moni-
toramento. As informações ge-
ram um indicador de qualidade
do serviço prestado pelo corres-
pondente.

De acordo com a Febraban,
a adesão à Autorregulação do
Crédito Consignado é voluntária
por parte dos bancos e reflete o
compromisso com o consumi-
dor e com o aperfeiçoamento da
oferta do produto.

As signatárias assumem a
responsabilidade de respeitar as
diretrizes que asseguram a me-
lhoria da qualidade, transparên-
cia e segurança nos processos de
oferta, contratação e portabili-
dade do crédito consignado.
(Agência Brasil)

Captação da poupança bate
recorde para meses de agosto

Aplicação financeira mais
tradicional dos brasileiros, a ca-
derneta de poupança voltou a
atrair o interesse dos brasileiros
em meio à pandemia provocada
pelo novo coronavírus (covid-
19). No mês passado, os inves-
tidores depositaram R$ 11,4 bi-
lhões a mais do que retiraram da
aplicação, informou na sexta-
feira (4) o Banco Central. A cap-
tação líquida é oito vezes maior
que a de agosto do ano passado,
quando os brasileiros tinham
depositado R$ 1,31 bilhão a
mais do que tinham sacado.

O resultado de agosto é o
maior já registrado para o mês
desde o início da série históri-
ca, em 1995. Com o resultado
do mês passado, a poupança acu-
mula entrada líquida de R$
123,98 bilhões nos oito primei-
ros meses do ano.

A aplicação tinha começado
o ano no vermelho. Em janeiro
e fevereiro, os brasileiros reti-

raram R$ 15,93 bilhões a mais
do que depositaram. A situação
começou a mudar em março,
com o início da pandemia da
covid-19, quando os depósitos
passaram a superar os saques.

O interesse dos brasileiros
na poupança se mantém apesar
da recuperação da bolsa de va-
lores nos últimos meses e da
melhora das condições de ou-
tros investimentos, como títulos
do Tesouro. Nos dois primeiros
meses da pandemia, as turbulên-
cias no mercado financeiro fi-
zeram investidores migrar para
a caderneta.

Rendimento
Com rendimento de 70% da

Taxa Selic (juros básicos da eco-
nomia), a poupança atraiu mais
recursos mesmo com os juros
básicos em queda. Com as re-
centes reduções na taxa Selic, o
investimento está rendendo me-
nos que a inflação.

Nos 12 meses terminados
em agosto, a aplicação rendeu
2,9%, segundo o Banco Central.
No mesmo período, o Índice
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo-15 (IPCA-15),
que serve como prévia da infla-
ção oficial, atingiu 2,28%. O
IPCA cheio de junho será divul-
gado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
no próximo dia 9.

Para este ano, o boletim Fo-
cus, pesquisa com instituições
financeiras divulgada pelo Ban-
co Central, prevê inflação ofici-
al de 1,77% pelo Índice de Pre-
ços ao Consumidor Amplo
(IPCA). Com a atual fórmula, a
poupança renderia 1,4% este
ano, caso a Selic de 2% ao ano
estivesse em vigor desde o iní-
cio do ano. No entanto, como a
taxa foi sendo reduzida ao lon-
go dos últimos meses, o rendi-
mento acumulado será um pou-
co maior.

Histórico
Até 2014, os brasileiros de-

positaram mais do que retiraram
da poupança. Naquele ano, as
captações líquidas chegaram a
R$ 24 bilhões. Com o início da
recessão econômica, em 2015,
os investidores passaram a reti-
rar dinheiro da caderneta para
cobrir dívidas, em um cenário de
queda da renda e de aumento de
desemprego.

Em 2015, R$ 53,57 bilhões
foram sacados da poupança, a
maior retirada líquida da histó-
ria. Em 2016, os saques supera-
ram os depósitos em R$ 40,7
bilhões. A tendência inverteu-
se em 2017, quando as capta-
ções excederam as retiradas
em R$ 17,12 bilhões, e em
2018, com captação líquida de
R$ 38,26 bilhões. Em 2019, a
poupança registrou captação
líquida de R$ 13,23 bilhões.
(Agência Brasil)

Custo da cesta básica aumenta em
13 capitais em agosto, diz Dieese

O preço da cesta básica au-
mentou, no mês de agosto, em
13 das 17 capitais pesquisadas
pelo Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese), na
comparação com o mês anteri-
or. Em quatro capitais (Curiti-
ba, Brasília, Natal e João Pes-
soa), o custo da cesta básica di-
minuiu.

Os dados da Pesquisa Naci-
onal da Cesta Básica de Alimen-
tos levam em conta os preços
do conjunto de alimentos bási-
cos, necessários para as refei-
ções de uma pessoa adulta -
conforme Decreto-Lei 399/38
- durante um mês.

O tempo médio de trabalho
necessário para adquirir os pro-

dutos da cesta nas capitais pes-
quisadas, em agosto, foi de 99
horas e 24 minutos, maior do
que em julho, quando ficou em
98 horas e 13 minutos.

O Dieese verificou também
que o trabalhador comprome-
teu, em agosto, na média,
48,85% do salário-mínimo lí-
quido – ou seja, após o descon-
to referente à Previdência So-
cial – para comprar os alimen-
tos básicos para uma pessoa
adulta. Em julho, o percentual
foi de 48,26%.

Cesta mais cara
Entre as capitais analisadas,

a cesta básica mais cara foi a de
São Paulo, onde o preço médio
ficou em R$ 539,95; seguida

por Florianópolis, com R$
530,42. As cestas mais baratas
foram as de Aracaju, com pre-
ço médio de R$ 398,47; e de
João Pessoa, R$ 414,50.

Em São Paulo, houve alta de
2,9% na comparação com ju-
lho. No ano de 2020, o preço
do conjunto de alimentos au-
mentou 6,6% e, nos últimos 12
meses, 12,15%. Na cidade de
São Paulo, especificamente, o
tempo médio de trabalho neces-
sário para adquirir os produtos
da cesta, em agosto, foi de 113
horas e 40 minutos, e o valor
da cesta corresponde a 55,86%
do salário-mínimo líquido.

Com base na cesta mais cara
de agosto, que foi a da capital
paulista, o Dieese estima que o

salário-mínimo necessário para
o sustento de uma família de
quatro pessoas (dois adultos e
duas crianças) deveria ser a R$
4.536,12, o que corresponde a
4,34 vezes o mínimo vigente de
R$ 1.045.

Percentualmente, a maior
alta mensal ocorreu em Vitória,
com 5,08% de aumento, o que
deixou o valor da cesta em R$
509,45. Considerando a vari-
ação no ano de 2020, Salvador
teve a maior alta (16,15%),
deixando o preço da cesta em
R$ 418,72. Já nos últimos 12
meses, a maior alta foi regis-
trada no Recife, um aumento
de 21,44%, resultando na ces-
ta de R$ 439,19. (Agência
Brasil)



Cerca de 1 milhão de pessoas
voltou a procurar emprego, diz IBGE
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A falta de chuvas na Região
Metropolitana de Curitiba gerou
um déficit de 618 milímetros,
no período de junho de 2019 a
agosto de 2020, em relação à
média histórica. Esse saldo ne-
gativo é o maior dos últimos 22
anos, quando teve início a me-
dição dos índices pluviométri-
cos pelo Sistema de Tecnolo-
gia e Monitoramento Ambien-
tal do Paraná (Simepar).

Essa escassez tem impacto
direto no volume das barragens
do Sistema de Abastecimento
Integrado de Curitiba e Região
Metropolitana (SAIC), que está
em 34,59%, na sexta-feira (4),
o que reforça a necessidade do
rodízio no abastecimento e do
uso racional da água.

Nos próximos meses, a pre-
visão meteorológica sinaliza
um cenário pouco animador
para reduzir o déficit de chuva,
segundo o Simepar. “Pelo que
observamos, esta primavera
deverá ser ligeiramente mais
seca do que a média”, afirma o

Déficit de chuvas na
Grande Curitiba é o

maior da história
meteorologista da instituição
Reinaldo Knaip. No período de
setembro a dezembro, a média
de chuvas em Curitiba é de
515,7 milímetros.

Portanto, mesmo que cho-
va esse volume no próximo
período, contrariando as previ-
sões, ainda assim será neces-
sário repor o déficit dos 618
mm para normalização do
abastecimento da Região Me-
tropolitana de Curitiba e inter-
romper o rodízio, que vigora
desde março.

“O consumo mensal de
água na RMC equivale a chu-
vas de 100 milímetros. Mas
não podemos esquecer nosso
déficit. Por isso, é fundamen-
tal manter a meta de redução de
20% no consumo de água. É
como pagar as contas. Mesmo
que chova 100 mm, e dê para o
gasto mensal, ainda continua-
mos no cheque especial”, com-
para o diretor de Meio Ambi-
ente e Ação Social da Sanepar,
Julio Gonchorosky. (AENPR)

Cerca de 1 milhão de pesso-
as voltaram a buscar trabalho na
segunda semana de agosto (en-
tre os dias 9 e 15), de acordo
com a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad
Covid-19). De acordo com o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), responsável
pela pesquisa, esse é um refle-
xo das flexibilizações do isola-
mento social.

A população fora da força de
trabalho, que não estava traba-
lhando nem procurava emprego,
atingiu 75,5 milhões de pessoas
– na primeira semana do mês
eram 76,1 milhões.

Entre essas pessoas, cerca de
27,1 milhões - 35,9% da popu-
lação fora da força de trabalho -
relataram que gostariam de tra-
balhar, um recuo ante a semana
anterior quando o número era de
28,1 milhões (36,9%). O resul-
tado da segunda semana de agos-
to é estável na comparação à pri-
meira semana da pesquisa, entre
3 a 9 de maio, quando 27,1 mi-
lhões (35,5%) disseram que
gostariam de trabalhar.

Ainda de acordo com o
IBGE, a pandemia ou a falta de
trabalho no local onde vivem
foram os motivos para que 17,7
milhões dessas pessoas que gos-
tariam de trabalhar não chegas-
sem a procurar emprego - uma
queda em relação à semana an-
terior, quando esse número tinha
chegado a 18,3 milhões.

A população ocupada do país
foi estimada em 82,1 milhões na
segunda semana de agosto, o
que mostra estabilidade em re-
lação ao período anterior, quan-
do eram 81,6 milhões de pesso-
as. O número, entretanto, é me-
nor que o registrado na primeira
semana da pesquisa, de 3 a 9 de
maio, quando 83,9 milhões de
pessoas estavam ocupadas.

Segundo a pesquisa, a popu-
lação ocupada e não afastada do

trabalho ficou em 75,1 milhões
de pessoas, uma estabilidade se
comparado à semana anterior
(74,7 milhões) e um crescimen-
to na comparação com a semana
de 3 a 9 de maio (63,9 milhões).

Nesse grupo, 8,3 milhões
(11,1% da população ocupada e
não afastada) trabalhavam remo-
tamente - estabilidade ante a se-
mana anterior em que havia 8,6
milhões (11,5%) em homeoffice.

O nível de ocupação alcançou
48,2% e ficou estável frente a se-
mana anterior (47,9%), mas em
queda na comparação com a se-
mana de 3 a 9 de maio (49,4%).

A Pnad Covid-19 indicou que
a população desocupada chegou
a 12,9 milhões de pessoas, pou-
ca diferença em relação à sema-
na anterior (12,6 milhões de
pessoas). Apesar disso, foi mai-
or que a da primeira semana da
pesquisa (9,8 milhões).

Entre 9 e 15 de agosto, a taxa
de desocupação ficou em 13,6%
mostrando estabil idade se
comparada à semana anterior
(13,3%), mas registrando alta
em relação à primeira semana de
maio (10,5%).

Para a coordenadora da pes-
quisa, Maria Lúcia Vieira, em-
bora pouco significativo, hou-
ve um leve aumento tanto na
população ocupada, como na
desocupada e uma discreta di-
minuição da população fora da
força de trabalho, o que repre-
senta, além da retomada das ati-
vidades econômicas, uma recu-
peração do emprego.

“Mostrando sinais de recu-
peração do mercado de trabalho,
principalmente, quando a gente
olha a população fora da força
de trabalho, que também teve
uma variação não significativa,
mas negativa desse contingente”,
comentou.

Informalidade
Os dados de informalidade

também mostraram recupera-

ção. Mesmo estatisticamente
estável, o total de pessoas que
estava trabalhando de forma in-
formal (28 milhões) foi pouco
acima do registrado na semana
anterior (27,9 milhões). Com
isso, a taxa de informalidade fi-
cou em 34,1%. No início de
maio, eram 30 milhões de traba-
lhadores informais, que são os
empregados do setor privado sem
carteira; trabalhadores domésti-
cos sem carteira e trabalhadores
que não contribuem para o INSS.

“O trabalho informal, desde
o início da pesquisa, vinha cain-
do e agora nas últimas duas, três
semanas ele vem apresentando
variações positivas”, afirmou.

As pessoas que estavam
afastadas do trabalho por cau-
sa do isolamento social soma-
ram 4,3 milhões na segunda
semana de agosto, ficando es-
tável. No entanto, aumentou
para 2,7 milhões o grupo que
estava distante do trabalho por
outro motivo, como licença-
maternidade ou doença.

A pesquisa apurou ainda que,
entre os 45,8 milhões de estu-
dantes que frequentavam es-
colas ou universidades, 36,8
milhões (80,3%) tiveram ati-
vidades escolares na segunda
semana de agosto. O número
é uma alta de 1,6 milhão em

relação à semana anterior. No
período, 16,6% não tiveram ati-
vidade escolar e 3% estavam de
férias.

Esta é a primeira edição se-
manal da pesquisa em que são
divulgados os dados sobre a fre-
quência e realização de ativida-
des por estudantes matriculados
em escolas e universidades e o
comportamento da população
sobre o distanciamento social
adotado para evitar o contágio
pelo coronavírus. Essas infor-
mações já compõem a versão
mensal da pesquisa.

Nas grandes regiões, a Nor-
te teve o menor percentual de
estudantes com atividades esco-
lares (56,2%). Outros 39% fi-
caram sem atividades, o que cor-
responde a 1,8 milhão de estu-
dantes. A Região Nordeste re-
gistrou 73,8% de alunos com
atividades remotas, o Centro-
Oeste, 85,8%; a Sudeste, 86,6%;
e a Sul, 92,1%.

Entre 9 e 15 de agosto, 24,3
milhões de estudantes (66%) ti-
veram atividades escolares du-
rante cinco dias da semana. O
total é 1,6 milhão maior do que
o da semana anterior. Na Região
Norte, o percentual ficou em
54,5%; no Sul, 63,7% ; no Nor-
deste, 65,3% ; no Centro-Oes-
te, 68,1% e no Sudeste, 68,8%.

Na segunda semana de agos-
to, 12 milhões de pessoas se
queixaram de algum dos sintomas
de síndrome gripal – uma queda
em relação à semana anterior (13
milhões) e à primeira semana da
pesquisa (26,8 milhões).

A dor de cabeça foi a queixa
mais recorrente (5,4 milhões),
seguida por nariz entupido ou
escorrendo (4,8 milhões), tos-
se (4,3 milhões), dor de gargan-
ta (3,2 milhões), dor muscular
(2,9 milhões), fadiga (2,1 mi-
lhões), perda de cheiro ou de
sabor (1,3 milhão), dificuldade
de respirar (1,3 milhão) e dor
nos olhos (1,1 milhão).

Entre os 12 milhões que rela-
taram sintomas, 2,7 milhões pro-
curaram atendimento em hospitais
da rede pública. Na semana anteri-
or eram 3,2 milhões (24,3%).

A maioria (45,8%) relatou
ter buscado atendimento médi-
co em postos do Sistema Único
de Saúde (SUS), enquanto
22,1% foram para prontos-so-
corros. A procura por atendi-
mento em ambulatório ou con-
sultório privado ou ligado às
Forças Armadas somou 11,3%.
O restante foi para hospitais pri-
vados (9,3%) ou prontos-socor-
ros privados (3,7%). Cerca de
116 mil pessoas com sintomas
precisaram ficar internadas.

Ainda na segunda semana,
77,1% não procuraram nenhum
estabelecimento de saúde. Cer-
ca de 60,5% disseram ter toma-
do remédio por conta própria,
enquanto 11,7% tomaram medi-
camento com orientação médi-
ca. A pesquisa mostrou também
que 4,1% ligaram para algum
profissional de saúde e 2,7%
receberam visita de algum pro-
fissional de saúde do SUS.

Segundo a pesquisa, 4,4 mi-
lhões de pessoas (2,1% dos
211,2 milhões da população bra-
sileira) não tomaram nenhuma
medida para evitar o contágio
pelo novo coronavírus, na se-
gunda semana de agosto – regis-
tro de estabilidade em relação ao
período anterior.

Houve estabilidade também
na população que ficou rigoro-
samente em casa: 44,4 milhões
de pessoas (21%). Já o grupo
que reduziu o contato, mas
continuou saindo de casa ou
recebendo visitas aumentou
em 2,9 milhões, totalizando
74,5  mi lhões  de  pessoas .
Quem ficou em casa e só saiu
por necessidade básica caiu
para 86,4 milhões (40,9%) -
na primeira semana de agos-
to  e ram 89 ,1  mi lhões
(42 ,2% da  população) .
(Agência Brasil)

Governo retira pedido de
urgência da reforma tributária

O presidente Jair Bolsonaro
retirou o pedido de urgência de
tramitação da proposta de refor-
ma tributária, que foi entregue
ao Congresso Nacional em ju-
lho. A mensagem foi publicada
na sexta-feira, (4) em edição
extra do Diário Oficial da União.

“A urgência da CBS [Contri-
buição Social sobre Operações
com Bens e Serviços] trancaria
a pauta e causaria pressão des-
necessária na discussão sobre o
tema, que continua prioritário,

mas segue ritmo próprio na Co-
missão Mista da Reforma Tribu-
tária”, explicou a Secretaria Es-
pecial de Fazenda do Ministério
da Economia, em nota.

O tipo de encaminhamento
das proposições determina o
tempo de tramitação nas diver-
sas comissões. Podem ser ur-
gentes, de tramitação com prio-
ridade e de tramitação ordinária.

Pela Constituição Federal,
quando o presidente solicita ur-
gência para análise de projetos

de sua iniciativa, a Câmara e o
Senado têm 45 dias, cada Casa,
para apreciar a matéria. Caso
isso não aconteça, o projeto pas-
sa a trancar a pauta e as demais
votações ficam interrompidas,
até que o texto seja votado. No
caso da reforma tributária, o pra-
zo terminaria neste sábado (5).

O texto entregue ao Congres-
so é a primeira parte da proposta
do governo e trata apenas da uni-
ficação de impostos federais e
estaduais num futuro Imposto

sobre Valor Agregado (IVA) dual.
O novo imposto prevê a uni-

ficação de diversos tributos em
dois: um federal e outro regio-
nal. Em tese, tributos como os
impostos sobre Produtos Industri-
alizados (IPI) e sobre Operações
Financeiras (IOF) poderiam ser
unificados, mas, no nível federal,
a proposta é que o IVA fundirá o
Programa de Integração Social
(PIS) e a Contribuição sobre o
Financiamento da Seguridade So-
cial (Cofins). (Agência Brasil)

Justiça Eleitoral registra recorde
 de inscrições para mesários

Mesmo com a pandemia do
novo coronavírus, Tribunais Re-
gionais Eleitorais (TREs) de
todo país já comemoram um re-
corde de inscrições para mesá-
rios voluntários para eleições
municipais de 2020.

O TRE de Tocantins, por
exemplo, contabilizou um au-
mento de 11,52% nas inscrições
de mesários voluntários para o
pleito deste ano, em relação às
Eleições Gerais de 2018. Se
comparados com as últimas elei-
ções municipais, os números são
ainda mais expressivos: um salto
de 83,21% em quatro anos. Em
2016, foram 8.388 mesários vo-
luntários no estado e, em 2020,
até o momento, já são 15.368.
Só no dia 25 de agosto, foram
registradas 785 inscrições.

Segundo a Justiça Eleitoral,
Paraná, Rio de Janeiro e Per-
nambuco também registraram
uma procura maior de pessoas
interessadas em trabalhar nas
eleições de novembro. De 2016
para 2020, somente o TRE-PR

registrou um acréscimo de
98,27% na procura: de 26.247
para mais de 52 mil voluntários.

Já o TRE-RJ contabilizou
um crescimento de 97,26% en-
tre as duas eleições municipais:
de 11.784 voluntários para
23.246 este ano. São Paulo,
por sua vez, conta com
115.100 paulistas que se ins-
creveram para trabalhar nas
eleições deste ano, contra
99.343 mesários voluntários em
2016, um aumento de 15,86%.

Na comparação com núme-
ros das Eleições Gerais de 2018,
o aumento da procura de eleito-
res dispostos a trabalhar nas
Eleições Municipais de 2020
também é expressivo. O Tribu-
nal Regional Eleitoral pernam-
bucano registrou um aumento de
78,48% entre os dois anos: de
16.808 em 2018 para 30 mil
mesários voluntários em 2020.

Quem tiver interesse em par-
ticipar ainda pode se inscrever,
até 16 de setembro, nos cartóri-
os eleitorais de suas cidades,

preencher um cadastro no site de
cada TRE ou ainda fazer a inscri-
ção por meio do aplicativo e-Tí-
tulo, que está disponível gratuita-
mente para download em tablets e
smartphones com os sistemas
operacionais iOS ou Android.

Se for convocado, o eleitor
receberá uma carta de convoca-
ção no endereço cadastrado na
Justiça Eleitoral. Na carta de
convocação, já são informa-
dos a data e o local em que o
eleitor deve comparecer para
receber o treinamento. O tra-
balho de mesário não é remu-
nerado, mas dá direito à auxí-
lio-alimentação no 1º turno e,
se houver, também no 2º tur-
no das eleições.

O mesário também tem di-
reito a dois dias de folga para
cada dia que passar nos treina-
mentos oferecidos pela Justiça
Eleitoral, ou trabalhando na fun-
ção a que for designado no dia
da votação.O recrutado recebe
ainda um certificado pelos ser-
viços prestados e tem preferên-

cia no desempate em concursos
públicos, desde que isso seja
previsto no edital.

Para ser mesário é preciso
estar em situação regular com a
Justiça Eleitoral e ser maior de
18 anos. Os mesários são desig-
nados para seções eleitorais den-
tro da Zona Eleitoral em que es-
tão inscritos.

Qualquer eleitor pode ser
escolhido para ser mesário, mas
há exceções. Nessa lista estão
candidatos e seus parentes, até
o segundo grau, ainda que por
afinidade, inclusive o cônjuge;
membros de diretórios de parti-
dos políticos que exerçam fun-
ção executiva; autoridades, agen-
tes policiais e funcionários no
desempenho de funções de con-
fiança do Executivo; e funcioná-
rios do serviço eleitoral.

Este ano, por causa da pan-
demia do novo coronavírus, o
primeiro e o segundo turno do
pleito foi adiado para 15 e 29 de
novembro, respectivamente.
(Agência Brasil)

Presidente do BC diz que deve
autorizar pagamento pelo Whatsapp

O presidente do Banco Cen-
tral, Roberto Campos Neto, afir-
mou que a instituição deverá au-
torizar o funcionamento do re-
curso de pagamentos e transfe-
rências pelo Whatsapp.

“Projetos como estes devem
passar por um processo de apro-
vação. Quando o Whatsapp pro-
pôs o arranjo, entendemos que
era um arranjo grande. Dissemos
que como era grande e tinha vá-
rias dimensões, pedimos que
entrassem no rito de aprovação
como ocorre normalmente. E
será aprovado”, afirmou o pre-
sidente do BC, em entrevista à
rede de TV estadunidense
Bloomberg.

Segundo ele, a análise do
banco envolve a identificação de
eventuais problemas que a ope-
ração possa trazer em sua im-
plantação no país, tanto no as-
pecto concorrencial quanto nos
direitos dos usuários.

“As duas dimensões que es-
tamos focando é promover com-
petição e proteger os dados dos
cidadãos. Queremos competi-
ção, queremos que todas as big
techs [nome em inglês dado às
grandes empresas de tecnologia]
entrem no Brasil. Você pode ter
um sistema que comece compe-
titivo, mas no fim acabe não ten-
do esta característica”, alertou
na entrevista.

Em seu anúncio, realizado
em junho, a empresa declarou
que o novo recurso permitiria
transferir dinheiro e fazer com-
pras em estabelecimentos por
meio do aplicativo de mensa-
gens, com a proteção da plata-
forma Facebook Pay.

No dia 23 de junho, o Banco
Central suspendeu o início do
projeto argumentando que teria
de estimar os riscos. De acordo
com o órgão, sem uma avaliação,
o serviço poderia trazer prejuí-

zos ao mercado brasileiro.
Em nota à Agência Brasil, o

Whatsapp afirmou que está em
diálogo com o BC. Quando o
recurso for autorizado, os usuá-
rios que desejarem deverão ati-
var o Facebook Pay no smartpho-
ne, informando o cartão de cré-
dito e débito e definindo uma
senha (um PIN). Para enviar o
dinheiro, será preciso clicar em
um contato e acionar a ferra-
menta “anexar”. A transação será
uma das alternativas de anexo.

Anúncio
O uso do meio de pagamen-

to foi anunciado no dia 15 de
junho. No primeiro momento, a
novidade estaria disponível para
clientes do Banco do Brasil,
Nubank e Sicredi que têm car-
tão de crédito ou débito das ban-
deiras Visa e Mastercard. As
transações seriam processadas
pela Cielo e não preveem cus-

tos para consumidores e pesso-
as físicas. Já as empresas terão
de arcar com uma taxa por tran-
sação recebida. As pequenas
empresas são um dos principais
focos do lançamento. Foi então
que o Banco Central travou o lan-
çamento da empreitada.

“Mais de 10 milhões de mi-
cro e pequenas empresas movi-
mentam a economia brasileira,
e já é muito comum mandar um
zap a essas empresas para tirar
dúvidas sobre produtos e fazer
pedidos. Com o recurso de paga-
mentos no WhatsApp, além de ver
os produtos no catálogo, os cli-
entes também poderão fazer o pa-
gamento do produto escolhido
sem sair do WhatsApp. Ao sim-
plificar o processo de pagamen-
to, esperamos ajudar a trazer mais
empresas para a economia digital
e gerar mais oportunidades de
crescimento”, diz o comunicado
do Whatsapp. (Agência Brasil)



Covas anuncia fechamento de
hospital de campanha do Anhembi
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Lembre sempre de lavar as mãos

O prefeito de São Paulo,
Bruno Covas, anunciou na sex-
ta-feira, (4) o fechamento do
hospital de campanha do Anhem-
bi, criado em 11 de abril para tra-
tamento dos casos de baixa ou
média complexidade do novo
coronavírus.

Segundo o prefeito, há ainda
38 pessoas internadas nesse
hospital, mas ele deixou de re-
ceber novos pacientes desde
quinta-feira, (3). Em quase cin-
co meses de funcionamento, o
local atendeu 6.350 pessoas. A

previsão da prefeitura é de que
ele deixe de funcionar definiti-
vamente em 10 de setembro.

A prefeitura tinha dois hos-
pitais de campanha. O primeiro
deles a ser criado foi o do está-
dio do Pacaembu, fechado em
29 de junho. O hospital de cam-
panha do Pacaembu tinha 200
leitos, sendo 16 deles para esta-
bilização. Por ele passaram
1.493 pacientes. O do Anhembi
tinha capacidade para até 1,8 mil
leitos de baixa complexidade,
mas 929 deles eram de contin-

gência e não chegaram a ser uti-
lizados.

Buffets
Durante entrevista na sexta-

feira, (4) no Palácio dos Bandei-
rantes, Covas disse ainda que
danceterias, buffets e casas de
shows que quiserem abrir como
bares ou restaurantes na cidade
de São Paulo não precisarão so-
licitar novo alvará de funciona-
mento. O decreto foi publicado
na sexta-feira, (4) no Diário Ofi-
cial do município e atende a um

pedido feito por esse setor.
Normalmente, para abrir

como bar ou restaurante, esses
estabelecimentos precisariam
ter um novo alvará de funciona-
mento. O decreto, no entanto, vai
facilitar esse processo.

Esses estabelecimentos es-
tão fechados desde março por
conta da pandemia do novo co-
ronavírus, sem previsão de quan-
do poderiam reabrir. Já bares e
restaurantes estão funcionando
na capital desde 6 de julho.
(Agência Brasil)

Placas solares distribuídas
a comunidades ribeirinhas da
Amazônia vêm mudando o co-
tidiano desses povos tradicio-
nais da floresta. Neste sábado
(5) comemora-se o Dia da
Amazônia.

Iniciado há dez anos, pela
Fundação Amazonas Sustentá-
vel, o programa Soluções Ino-
vadoras leva energia limpa ao
Norte do país.

Um exemplo é a comuni-
dade Três Unidos, que fica a 60

Programa leva energia solar
a comunidades ribeirinhas

do Amazonas
quilômetros de Manaus, às
margens do Rio Cuieiras. As
placas solares substituíram ge-
radores movidos a combustí-
vel levando economia financei-
ra e reduzindo os impactos
ambientais.

Além disso, a energia tam-
bém ampliou a prestação de
serviços de saúde, como a te-
lemedicina, que permite aos ri-
beirinhos atendimento médico
gratuito com o auxílio da inter-
net. (Agência Brasil)

Demanda de crédito por empresas
aumentou 6,2% em julho, diz Serasa
A procura de crédito pelas

empresas cresceu 6,2% no mês
de julho em comparação com o
mês anterior. Foi o terceiro mês
seguido de alta na busca por di-
nheiro emprestado pelas pesso-
as jurídicas. Os dados, divulga-
dos na sexta-feira, (4), são do
Indicador de Demanda das Em-
presas por Crédito da Serasa
Experian.

A elevação na procura por
crédito em julho, na compara-
ção com junho, teve como des-
taque as micro e pequenas em-
presas, que influenciaram a alta

com variação mensal de 6,4%.
As médias e grandes apresenta-
ram elevação de 1% e 0,7%, res-
pectivamente.

Na mesma comparação tem-
poral, o setor de serviços re-
gistrou alta de 6,4% na pro-
cura  por  crédi to ,  seguido
pelo de comércio (6,2%) e
indústria (5,7%).

De acordo com economista
da Serasa Experian Luiz Rabi, a
recente reabertura do comér-
cio e a retomada das vendas
presenciais tem causado forte
impacto na demanda das em-

presas por crédito. Segundo
ele, o cenário deve se repetir
nos próximos meses.

“A procura por linhas de cré-
dito deve continuar em expansão
nos próximos levantamentos.
No entanto, é importante ressal-
tar que as empresas precisam ter
planos de negócios seguros para
o uso desses recursos, a fim de
evitar o endividamento descon-
trolado”, destacou.

Comparação anual
Na comparação anual dos

resultados de julho de 2020

frente ao mesmo mês do ano
passado, a demanda por crédito
pelas empresas apresentou re-
cuo de 0,1% e atingiu o menor
patamar da série histórica, ini-
ciada em 2008.  Em relação aos
portes, as micro e pequenas em-
presas registram alta de 0,1%
enquanto as médias e grandes ti-
veram queda de 5,8% e 2,1%,
respectivamente.

Apenas o setor de serviços
cresceu, com resultado de
2,1%. O comércio teve queda
de 1,9% e a indústria, 2,9%.
(Agência Brasil)

Indústria automobilística tem em
agosto melhor resultado na pandemia

Em agosto, a indústria auto-
mobilística atingiu o melhor de-
sempenho desde que o início da
pandemia de covid-19 no país.
Apesar disso, os patamares atin-
gidos ficaram “muito abaixo”
dos registrados antes da crise
sanitária, remontando aos de 20
anos atrás, conforme destacou
na sexta-feira (4) a Associação
Nacional dos Fabricantes de Ve-
ículos Automotores (Anfavea).

O volume de produção de
autoveículos (210,9 mil unida-
des) aumentou 23,6%, na com-
paração com julho (170,7 mil).
Porém, em relação a agosto de
2019 (269,8 mil), houve queda
de 21,8%.

Os licenciamentos (183,4
mil) cresceram 5,1% ante julho
deste ano (174,5 mil), enquanto

as exportações (28,1 mil) caí-
ram 3,4%. No acumulado de ja-
neiro a agosto, os índices retro-
cedem a um nível alcançado há
cerca de duas décadas, eviden-
ciando a crise no setor. Os licen-
ciamentos (1,16 mi) recuaram
35%; as exportações (176,7
mil), 41,3%; e a produção (1,1
mi), 44,8%.

“De qualquer forma, é um
número melhor. Estamos vol-
tando ao novo patamar. A gen-
te ainda não sabe qual o rit-
mo do terceiro trimestre e,
principalmente, do quarto tri-
mestre, mas, com certeza, o
fundo do poço, aparentemen-
te, nós estamos superando”,
afirmou o presidente da An-
favea, Luiz Carlos Moraes.
Segundo Moraes, o prejuízo

equivale a perder três meses de
vendas.

Caminhões e máquinas
agrícolas

O setor de caminhões teve
retração de 15,3% nos emplaca-
mentos de agosto (8,1 mil uni-
dades) sobre julho (9,5 mil),
apresentando queda de 14,9%
nas vendas e de 17,8 nas expor-
tações, no acumulado do ano.
Quanto à produção, encolheu
36,6%, comparativamente ao
ano passado.

A seção que menos tem sen-
tido o impacto da crise sanitária
é a de máquinas agrícolas e ro-
doviárias. Houve recuo nas ven-
das internas, de 2,7% no mês. No
acumulado do ano, porém, a va-
riação foi positiva, de 1,8%, já

que o volume passou de 28 mil
para 28,5 mil unidades. No re-
corte anual, a queda nas expor-
tações é significativa, de 33,9%,
bem como a de produção, de
21,5%.

Ainda segundo a Anfavea, os
países que mais deixaram de ex-
portar veículos do Brasil foram
Chile (-76%), Colômbia (-
49%), Argentina (-44%) e Peru
(-48%). O período considerado
foi janeiro-julho, cotejando-se
os anos de 2019 e 2020.

Na entrevista coletiva, a An-
favea também apresentou dados
referentes à empregabilidade do
setor, que, com a pandemia, di-
minuiu. Ao todo, foram cortados
630 postos de trabalho, entre
agosto de 2019 e agosto de
2020.  (Agência Brasil)

O ministro Dias Toffoli afir-
mou na sexta-feira, (4) que a de-
cisão mais difícil que precisou
tomar, durante seu mandato como
presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), foi a abertura do
inquérito das fake news.

“Foi a decisão mais difícil da
minha gestão a abertura desse in-
quérito. Mas ali já vínhamos viven-
do algo que vinha ocorrendo em
outros países, o início de uma po-
lítica de ódio plantada por setores
que queriam e querem destruir ins-
tituições, que querem o caos”, dis-
se Toffoli, em entrevista após um
balanço de sua gestão.

O ministro, que deixa a presi-
dência do Supremo na próxima
quinta-feira (10), afirmou ser ne-
cessário combater os que “querem
o caos” e acrescentou que a “his-
tória vai avaliar o papel desse in-
quérito na democracia do Brasil”.

O inquérito das fake news foi
aberto em março do ano pas-
sado pelo próprio Toffoli, que
indicou o ministro Alexandre
de Moraes como relator. O ob-
jetivo era apurar ataques e ca-
lúnias contra ministros do Su-
premo e seus familiares.

A medida causou polêmica por
ter sido implementada sem a par-
ticipação da Procuradoria-Geral
da República (PGR). A investiga-
ção continua aberta e, ao longo do
tempo, passou a ter como alvo uma
rede de disseminação de fake news
formada por apoiadores do presi-
dente Jair Bolsonaro.

Ameaças à democracia
Ao ser questionado se enxer-

ga, no âmbito dos fatos investiga-
dos no inquérito, ameaças à demo-
cracia, Toffoli disse que “há seg-
mentos” que buscam uma ruptu-
ra, embora ele nunca tenha visto
atitudes contra a democracia por
parte de autoridades do Executi-
vo, por exemplo.

“Evidentemente que pode ha-
ver realmente segmentos de pes-
soas que se identificam com o
governo, mas querem que vá além.
Isso foi combatido, está sendo
combatido e vai ser combatido,
porque não podemos deixar o ódio
entrar em nossa sociedade”, dis-
se o presidente do Supremo. “Não
podemos deixar nossas institui-
ções caírem”, acrescentou.

Toffoli assumiu a presidên-
cia do Supremo em setembro de
2018 e, após um mandato de
dois anos, será substituído por
Luiz Fux, que fica até 2022.
Rosa Weber assumirá a vice-
presidência do tribunal.

Lava Jato
O ministro também comentou

decisões recentes que foram vis-
tas como reveses para a Lava Jato,
como a ordem de compartilha-
mento de informações da força-
tarefa do Paraná com a Procura-
doria-Geral da República (PGR)
e a suspensão de buscas e apreen-
sões no gabinete do senador José
Serra (PSDB-SP).

“Não haveria Lava Jato se não
houvesse o Supremo Tribunal Fe-
deral. [Se houve] uma ou outra
decisão residual ou contrária, é
porque entendeu-se que houve a
ultrapassagem dos limites da
Constituição Federal”, disse o
ministro.

Ele acusou ter havido “vaza-
mentos políticos” de investigações
para a imprensa no âmbito da ope-
ração e afirmou “que não se pode
querer é abuso, não se pode esco-
lher quem você quer investigar,
deixar investigações na gaveta”.

Pandemia
O presidente do Supremo ne-

gou que decisões da Corte relati-

Abrir inquérito das
fake news foi decisão
mais difícil, diz Toffoli

vas à pandemia de covid-19 te-
nham sido contrárias ao governo
federal. Segundo ele, as medidas
visaram garantir a coordenação de
esforços no combate à emergên-
cia sanitária.

“Infelizmente, não sei por qual
razões, essa coordenação demo-
rou a sair. E saiu hoje. Hoje já tem
uma coordenação mais efetiva,
mas deveria ter saído antes. Então,
nesse sentido, realmente, eu já fiz
essa crítica”, disse Toffoli.

Ao mencionar a visita surpre-
sa que recebeu de Bolsonaro no
início de maio, quando o presiden-
te caminhou junto com empresá-
rios até a sede do Supremo para
discutir questões relativas à pan-
demia, Toffoli ter esclarecido a
natureza das decisões da Corte
sobre o assunto.

“Fiz a defesa das decisões do
Supremo”, disse o ministro. “E eu
respondi a ele: é necessário que
haja coordenação no combate à
pandemia, e que essa coordenação
passa por uma unidade federativa,
contatos com os outros Poderes,
com os governadores, com os
municípios e com a sociedade ci-
vil”, acrescentou.

Reforma administrativa
Ao ser questionado se a ma-

gistratura não deveria contribuir
com sua própria parcela de sacri-
fício na reforma administrativa
em discussão no Congresso, To-
ffoli respondeu que defende,
para o futuro, um salário mais
baixo para ingresso na carreira,
bem como maiores travas à pro-
gressão salarial dos juízes, em-
bora isso não esteja em discus-
são no momento.

“É necessário criar novas fa-
ses no início da carreira de ma-
gistrados, mas também de Minis-
tério Público, também de defen-
sores públicos, com subsídios
menores, até para ter um incenti-
vo na promoção da carreira. Ago-
ra, do ponto de vista constitucio-
nal, tem que ser feito para o futu-
ro”, afirmou.

O ministro disse ainda não ver
dificuldade de que mudanças do
tipo, no ingresso na carreira de
juiz, sejam “estabelecidas numa
alteração da Constituição pelo
próprio Parlamento”.

Pacto
Logo no início da entrevista,

Toffoli foi questionado se não se
arrependia de ter participado do
anúncio de um pacto entre Pode-
res, em maio do ano passado, que
previa a aprovação, por exemplo,
de uma reforma Previdenciária.

O texto final do pacto, anun-
ciado após reunião entre presiden-
te dos Poderes no Palácio da Al-
vorada, acabou não sendo apresen-
tado até hoje. Desde então, o pa-
pel desempenhado por Toffoli tem
sido alvo de críticas, segundo as
quais teria sido sinalizada a apro-
vação prévia de medidas que de-
pois poderiam ser questionadas no
próprio Supremo.

Ele respondeu que o pacto, na-
quele momento, “resolveu situa-
ções que estavam empatadas” e con-
tribuiu para a aprovação da reforma
da Previdência, por exemplo.

“Entendo as críticas, porque
muitos entenderam que, ao se es-
tabelecer um pacto em termos de
pontos, estaria ali se dando uma
espécie de autorização para fazer-
se o que bem entende-se. Não. A
Constituição é nossa guarda, nos-
so guia, e a independência do Su-
premo foi demonstrada ao longo
desses dois anos com uma série
de decisões que, certamente, con-
trariaram o Legislativo e o Poder
Executivo”, disse o ministro.
(Agência Brasil)

IBGE: 59,7 milhões de pessoas
tinham plano de saúde em 2019

A Pesquisa Nacional de Saú-
de 2019, divulgada na sexta-fei-
ra, (4) pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
no Rio de Janeiro, revela que, no
ano passado, 28,5% dos residen-
tes no país possuíam algum pla-
no de saúde médico ou odonto-
lógico, totalizando 59,7 milhões
de pessoas.

Em 2013, o índice era de
27,9%, ou o equivalente a 55,7
milhões de habitantes. Nas regi-
ões Norte e Nordeste, somente
14,7% e 16,6% das pessoas ti-
nham plano de saúde, contra
13,3% e 15,5%, respectivamen-
te, em 2013.

Os pesquisadores apuraram
que, mesmo nas unidades da fe-
deração em que a renda per capi-
ta (por indivíduo) é mais alta, a
proporção de pessoas com plano
de saúde médico era inferior a
40% da população, em 2019.
Exemplos: São Paulo (38,4%),
Distrito Federal (37,4%), Rio
Grande do Sul (35,4%) e Rio de
Janeiro (35%). No Maranhão,
somente 5% dos habitantes ti-
nham plano médico e, em outros
17 estados, a proporção de mo-
radores com plano médico não
atingia 20% da população.

O estudo indica que 46,2%
dos titulares de planos de saúde
médico pagavam diretamente às
operadoras, em 2019, e 45,4%
tinham planos pagos parcial ou
integralmente pelo empregador.
No ano pesquisado, 8,1% da po-
pulação residente em domicílios
particulares permanentes, ou o
correspondente a 16,9 milhões
de pessoas, deixaram de realizar
atividades habituais nas duas úl-
timas semanas anteriores à data
das entrevistas.

Em 2013, foram 14 milhões

de pessoas (7%). As razões apre-
sentadas com maior frequência
para essa impossibilidade de tra-
balho foram problemas nos os-
sos e articulações (25,1%) e pro-
blemas respiratórios (21%). As
maiores proporções de pessoas
que deixaram de efetuar ativida-
des foram encontradas nas regi-
ões Nordeste (8,7%) e Norte e
Sudeste, cada uma com 8%.

Rede pública
A pesquisa revela, ainda, que-

da no número de pessoas que cos-
tumavam procurar o mesmo mé-
dico ou local de saúde para se-
rem atendidas. Em 2019, foram
76,5% contra 77,8% em 2013.
Pelo menos 69,8% fizeram isso
pela rede pública, no ano passa-
do. Em relação a tratamento
odontológico, a sondagem mos-
tra que menos da metade da po-
pulação residente (49,4%) tinha
se consultado com dentista nos
últimos 12 meses anteriores ao
levantamento. Em 2013, foram
44,4%, ou 88,6 milhões de pes-
soas. A menor proporção foi acha-
da na Região Norte (40,8%), sen-
do que, nas áreas rurais, o índice
foi ainda inferior (38,7%), o que
aponta que o tratamento odonto-
lógico ainda não ganhou a impor-
tância que merece no Brasil.

De acordo com a PNS 2019,
159,6 milhões de pessoas
(76,2%) haviam se consultado
com um médico no Brasil nos
últimos 12 meses antes da data
da entrevista, aumento significa-
tivo em relação a 2013 (71,2%).

A sondagem registra também
que 39 milhões de brasileiros
precisaram de atendimento mé-
dico nas duas últimas semanas
anteriores ao estudo. Os princi-
pais motivos foram doença e tra-

tamento de doenças (48,2%), va-
cinação, prevenção, check up
médico e acompanhamento com
outro profissional de saúde
(25,1%), exames complementa-
res e diagnóstico (10,2%), dor de
dente, problemas odontológicos
e consulta de rotina ao dentista
(6,3%). Em 2013, foram 30,6
milhões (15,3%).

Em 2019, 28,7 milhões de
pessoas conseguiram atendimen-
to na primeira vez que procura-
ram; em 2013, foram 29,1 mi-
lhões. Dentre os que consegui-
ram atendimento médico, 60,9%
tiveram algum medicamento re-
ceitado contra 65% em 2013; e
85% obtiveram todos os medica-
mentos prescritos. Em 2013, o
índice foi 82,5%.

Internações
A pesquisa do IBGE identifi-

cou que 13,7 milhões de pesso-
as da população residente no Bra-
sil (6,6%) ficaram internadas por
mais de 24 horas nos últimos 12
meses antes da data das entrevis-
tas. Desses, 64,6% (ou 8,9 mi-
lhões de pessoas) recorreram ao
atendimento pelo Sistema Único
de Saúde (SUS).

Uso de plano de saúde au-
menta procura por assistência
médica     (Arquivo/Agência Bra-
sil/Rovena Rosa)

Em 2019, 4,6% da população
utilizaram alguma prática inte-
grativa e complementar. Em
2013, o percentual foi de 3,8%.
Plantas medicinais e fitoterapia
(58,0%) foram a prática mais uti-
lizada, seguida por acupuntura
(24,6%) e homeopatia (19,0%).

O estudo confirma que é cres-
cente a empatia dos brasileiros
com animais. No ano passado,
33,8 milhões de domicílios

(46%) tinham, pelo menos, um
cachorro, contra 44,3% em
2013; e 14,1 milhões de lares
(19,3%) tinham pelo menos um
gato, contra 17,7%, em 2013.

Entre os 39,4 milhões de do-
micílios com algum cachorro ou
gato, 72% (ou 28,4 milhões) ti-
veram esses animais vacinados
em 2019. Em 2013, o percentu-
al foi 75,4% (24,8 milhões).

Do total de domicílios parti-
culares permanentes, 44 milhões
(60%) eram cadastrados em uma
Unidade de Saúde da Família
(USF) em 2019, contra 34,6 mi-
lhões (53,3%) em 2013.

Dentre os 40 milhões de do-
micílios cadastrados há um ano
ou mais em 2019, 38,4% rece-
beram visita mensal de agente
comunitário de saúde ou membro
da Equipe de Saúde da Família, o
correspondente a 15,4 milhões
de unidades domiciliares.

Em 2013, o percentual foi
bem mais elevado (47,2%), em-
bora fosse menor a quantidade de
domicílios que recebiam essas
visitas (14,1 milhões) naquele
ano. Por outro lado, 9,5 milhões
de lares particulares (23,8%)
nunca receberam visita de agen-
te comunitário ou da Equipe de
Saúde da Família. O número evo-
luiu bastante frente a 2013, quan-
do o percentual era 17,7% (5,3
milhões de pessoas).

A Pesquisa Nacional de Saú-
de 2019 é realizada pelo IBGE
em convênio com o Ministério
da Saúde. A coleta dos dados foi
efetuada entre 26 de agosto de
2019 e 13 de março de 2020. As
informações são usadas para sub-
sidiar a elaboração de políticas
públicas nas áreas de promoção,
vigilância e atenção à saúde do
SUS. (Agência Brasil)
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA DO DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SÃO
PAULO DO PARTIDO PROGRESSISTAS, nos termos do art. 8º e demais disposições
da Lei nº 9.504/97 e de acordo com os arts. 8, I, “b”, 9, I, 10, 11, 12 e demais
disposições do estatuto partidário, convoca os Convencionais com direito a voto para
comparecerem à Convenção Municipal do Progressistas a ser realizada no dia 16/ 09
/ 2020 (dezesseis de setembro de dois mil e vinte), às 11h11min, na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo, localizada à Avenida Pedro Álvares Cabral, nº
201, sala T- 48 – Liderança do Progressistas, no município de São Paulo, com a
seguinte pauta de deliberação: ORDEM DO DIA 1. Escolha dos candidatos ao cargo de
Vereadores; 2. Deliberação sobre propostas de coligações majoritária e proporcional;
3. Sorteio dos números com que concorrerão os candidatos, observado o direito de
preferência previsto no art. 15 da Lei 9.504/97 e nos arts. 16 e 17 da Resolução TSE
nº 23.548/2017; 4. Outros assuntos referentes ao pleito eleitoral. São Paulo, 03 de
setembro de 2020. ANTÔNIO ASSUNÇÃO DE OLIM Presidente da Comissão Executiva
Municipal do Progressistas/SP

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1064113-13.2018.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). CARLOS
EDUARDO PRATAVIERA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CHRISTIAN MATARAZZO SUPLICY, RG
12.693.174-4, CPF 083.374. 678-27, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado
de Educação e Cultura Ltda S/C SINEC, objetivando a cobrança oriunda do inadimplemento dos serviços
educacionais prestados no ano letivo de 2014. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 27.818,94 (agosto/2017), devidamente
atualizada, bem como dos honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente
embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Não havendo resposta, 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 24 de junho de 2020.   05 e .09.09

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1104097-74.2013.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). DENISE CAVALCANTE
FORTES MARTINS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Clóvis Zanella Coppi, CPF 074.021.518-32, que lhe
foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda, também
contra Vânia Muzzi Zanella Coppi (já citada), objetivando a cobrança de R$ 8.233,03 (junho/2013), oriunda do
inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2009. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e
os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de
pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de agosto de 2020.

Associação Evangélica Beneficente
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

De conformidade com o que dispõe os art.22 – paragrafo 2º, art.24  paragrafo 1º, 2ª e
4º, art.25, convoco a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da Associação
Evangélica Beneficente, a realizar-se por meio da plataforma de  videoconferência
Zoom Meetings, no dia 21 de setembro de 2020, às 17h e em segunda convocação
01(uma) hora após, para deliberar sobre as seguintes ORDEM DO DIA: Autorizar a
Diretoria aceitar proposta vinculante envolvendo transferência de operações do Hospital
Cristão de Sorocaba e Contrato de Aluguel do Edifício de propriedade da Associação
Evangélica Beneficente- AEB. São Paulo, 04 de setembro de 2020.

EDEMAR DE SOUZA AMORIM - PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO
A Diretoria Executiva da União Geral Armênia de Beneficência atendendo ao disposto
no artigo 26 de seu Estatuto Social, convoca os Senhores Associados para eleição a
realizar-se no dia 20 de Setembro de 2020, em sua sede social, à Rua Vupabussu, 196
– Alto de Pinheiros, com início às 09:30 horas e término às 11:30 horas, para renovação
parcial de sua diretoria. São Paulo, 03 de setembro de 2020.

MONICA NALBANDIAN - Secretária -  HAIG APOVIAN – Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
 A Diretoria Executiva da União Geral Armênia de Beneficência atendendo ao
disposto nos artigos 22, 23, 24 e 25 do seu Estatuto Social, convoca os Senhores
Associados para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 20 de
Setembro de 2020 em sua sede social, à Rua Vupabussu, 196 – Alto de Pinheiros, com
início às 12:00 horas em 1ª Convocação com a presença de 50 % (cinqüenta por
cento) dos associados em dia com a Tesouraria, ou em 2ª Convocação às 12:30 com
qualquer número de associados, com a seguinte ordem do dia: a) leitura e aprovação
do Balanço Patrimonial e Demonstração dos Resultados 2019; b) leitura e aprovação
do Relatório de Atividades de 2019; c) posse dos eleitos para diretoria;
d) eleição de 3 (três) membros para assinarem a ata da Assembléia Geral; e) diversos.
São Paulo, 03 de setembro de 2020.

MONICA NALBANDIAN - Secretária - HAIG APOVIAN – Presidente.
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Aguassanta Participações S.A.
CNPJ nº 07.198.897/0001-59 - NIRE 35.300.320.484

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Pelo presente, ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da Aguassanta 
Participações S.A. (“Companhia”), a ser realizada no dia 11 de setembro de 2020, às 10:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
nº 4.100, 16º andar, Bairro Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04538-132, para deliberarem sobre as seguintes ordens 
do dia: (i) Autorização da concessão pela Companhia de garantia fidejussória no âmbito da operação de financiamento a ser 
firmada pela Queluz Holdings Ltd., sociedade indiretamente controlada pela Companhia, com o Citibank, N.A. (o “Financiamento”) 
em relação à aeronave Gulfstream modelo G650ER com número de série do fabricante 6426 (“Aeronave”); e (ii) Aprovação da 
assinatura, pela Companhia, de todos os documentos relacionados ao Financiamento, na qualidade de garantidora, bem como 
todos os demais que se façam necessários para viabilização da outorga da garantia. A Companhia realizará a Assembleia Geral de 
forma presencial, para os acionistas que comparecerem será obrigatório o uso de máscara durante a reunião e nas dependências 
da Companhia. São Paulo (SP), 3 de setembro de 2020. Rubens Ometto Silveira Mello - Presidente do Conselho de Administração.

Leilão de Arte - Gustavo
Augusto Magalhães  (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de arte
16643 no dia 08/09  às 19 h.
www.crayonescritoriodearte.com.br,
Av. Doutor João Guimarães, 315A
Morumbi SP/SP (11) 2579-0542
crayonleiloes@gmail.com

GAIA SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº: 07.587.384/0001-30 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 123ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A. 

A Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, nos termos da Cláusula 13.4 do Termo de 
Securitização de Créditos Imobiliários da 123ª Série da 4ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da Emis-
sora, fi rmado em 18/dezembro/19 (“Termo de Securitização”), pela Emissora e Pentágono S.A Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), convoca os Srs. titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários em cir-
culação (“Titulares de CRI” e “CRI”, respectivamente), a reunirem-se em assembleia geral de Titulares de CRI (“Assem-
bleia”), a realizar-se em primeira convocação no dia 06 de outubro de 2020, às 14h30min, exclusiva-
mente por videoconferência online, sem possibilidade de participação de forma presencial, através da platafor-
ma https://meet.google.com conforme Instrução da CVM nº 625, de 14/05/20 (“ICVM 625”), para deliberar sobre: (i) 
Aprovação para que o Instrumento Particular de Contrato Atípico de Locação de Área para Fins não Residenciais e Ou-
tras Avenças (“Contrato de Locação BTS”) não seja rescindido antecipadamente, e, consequentemente, que não seja 
declarado vencimento antecipado do lastro dos CRI, nos termos da cláusula 13.11.1 do Termo de Securitização, tendo 
em vista o requerimento de reestruturação de dívida da Locatária em jurisdição estrangeira; (ii) Caso rejeitado o item 
(i), aprovar a constituição de um novo fundo destinado ao custeio de despesas judiciais e/ou arbitrais, honorários do 
escritório de advocacia a ser contratado, peritos, especialistas, assistentes e demais custos necessários, a ser mantido 
na conta do Patrimônio Separado pela Emissora. Nos termos da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto 
previamente à realização da Assembleia, o qual será disponibilizado pela Emissora em seu site http://gaiasec.com.br/
ri/emissoes/. O Titular de CRI que desejar exercer o voto deste modo deverá preencher a instrução de voto com seus 
dados e voto e encaminhá-la, juntamente com os documentos indicados adiante, à Emissora e ao Agente Fiduciário, 
aos endereços eletrônicos abaixo indicados, para serem assinados pela plataforma DocuSign, de forma que sua pre-
sença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Os Titulares de CRI ou seus representantes legais que fi zerem o en-
vio da instrução de voto mencionada poderão também acessar o link para participação remota na Assembleia, hipó-
tese em que qualquer instrução de voto enviada pelo Titular de CRI será desconsiderada, devendo o Titular de CRI ou 
seu representante legal, manifestarem seu voto no ato de realização da Assembleia. O link de acesso será disponi-
bilizado pela Emissora ao Titular de CRI que enviar solicitação ao endereço eletrônico juridico@grupogaia.com.br e 
assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, jun-
tamente com os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídi-
ca, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular de CRI; e (c) quando for repre-
sentado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as 
condições legais. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata dos Titulares de CRI presentes poderá ser 
realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica 
via DocuSign ou plataforma equivalente. São Paulo, 04 de setembro de 2020.  GAIA SECURITIZADORA S.A.

GAIA SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº: 07.587.384/0001-30 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 139ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A. 

A Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, nos termos da Cláusula 13.4 do Termo de 
Securitização de Créditos Imobiliários da 139ª Série da 4ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da Emis-
sora, fi rmado em 05/fevereiro/20 (“Termo de Securitização”), pela Emissora e Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), convoca os Srs. titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários em cir-
culação (“Titulares de CRI” e “CRI”, respectivamente), a reunirem-se em assembleia geral de Titulares de CRI (“Assem-
bleia”), a realizar-se em primeira convocação no dia 06 de outubro de 2020, às 10h30min, exclusiva-
mente por videoconferência online, sem possibilidade de participação de forma presencial, através da platafor-
ma https://meet.google.com conforme Instrução da CVM nº 625, de 14/05/20 (“ICVM 625”), para deliberar sobre: (i) 
Aprovação para que o Instrumento Particular de Contrato Atípico de Locação de Área para Fins não Residenciais e Ou-
tras Avenças (“Contrato de Locação BTS”) não seja rescindido antecipadamente, e, consequentemente, que não seja 
declarado vencimento antecipado do lastro dos CRI, nos termos da cláusula 13.11.2 do Termo de Securitização, tendo 
em vista o requerimento de reestruturação de dívida da Locatária em jurisdição estrangeira; (ii) Caso rejeitado o item 
(i), aprovar a constituição de um novo fundo destinado ao custeio de despesas judiciais e/ou arbitrais, honorários do 
escritório de advocacia a ser contratado, peritos, especialistas, assistentes e demais custos necessários, a ser mantido 
na conta do Patrimônio Separado pela Emissora. Nos termos da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto 
previamente à realização da Assembleia, o qual será disponibilizado pela Emissora em seu site http://gaiasec.com.br/
ri/emissoes/. O Titular de CRI que desejar exercer o voto deste modo deverá preencher a instrução de voto com seus 
dados e voto e encaminhá-la, juntamente com os documentos indicados adiante, à Emissora e ao Agente Fiduciário, 
aos endereços eletrônicos abaixo indicados, para serem assinados pela plataforma DocuSign, de forma que sua pre-
sença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Os Titulares de CRI ou seus representantes legais que fi zerem o en-
vio da instrução de voto mencionada poderão também acessar o link para participação remota na Assembleia, hipó-
tese em que qualquer instrução de voto enviada pelo Titular de CRI será desconsiderada, devendo o Titular de CRI ou 
seu representante legal, manifestarem seu voto no ato de realização da Assembleia. O link de acesso será disponibi-
lizado pela Emissora ao Titular de CRI que enviar solicitação ao endereço eletrônico juridico@grupogaia.com.br e 
assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, jun-
tamente com os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídi-
ca, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular de CRI; e (c) quando for repre-
sentado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as 
condições legais. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata dos Titulares de CRI presentes poderá ser 
realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica 
via DocuSign ou plataforma equivalente. São Paulo, 04 de setembro de 2020.  GAIA SECURITIZADORA S.A.

GAIA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº: 07.587.384/0001-30 

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados 
de Recebíveis Imobiliários da 125ª Série da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. 

A Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, nos termos da Cláusula 13.4 do Termo de 
Securitização de Créditos Imobiliários da 125ª Série da 4ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da Emissora, 
fi rmado em 16/09/19 (“Termo de Securitização”), pela Emissora e Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários (“Agente Fiduciário”), convoca os Srs. titulares dos CRI em circulação (“CRI”), a reunirem-se em assembleia 
geral de titulares dos CRI (“Assembleia”), a realizar-se em segunda convocação no dia 15 de setembro de 
2020, às 10h30min, exclusivamente por videoconferência online, sem possibilidade de participação de forma 
presencial, através da plataforma https://meet.google.com conforme Instrução da CVM nº 625, de 14/05/20 (“ICVM 
625”), para deliberar sobre: (i) Aprovação da rescisão antecipada do Instrumento Particular de Contrato de Locação de 
Imóvel Sob Medida e Outras Avenças (“Contrato de Locação BTS”), com a consequente declaração do vencimento 
antecipado do lastro dos CRI, nos termos da cláusula 13.11.1 do Termo de Securitização, com base: (a) no requerimento 
de reestruturação de dívida da Locatária em jurisdição estrangeira; (b) na resposta negativa da Locatária e da Fiadora 
sobre o requerimento de substituição da Fiadora no Contrato de Locação BTS, conforme notifi cação recebida pela 
Emissora em 16/07/20; (ii) Caso aprovado o item (i), aprovar a constituição de um novo fundo destinado ao custeio de 
despesas judiciais e/ou arbitrais, honorários do escritório de advocacia a ser contratado, peritos, especialistas, assistentes 
e demais custos necessários, a ser mantido na conta do Patrimônio Separado pela Emissora. Nos termos da ICVM 625, 
será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da Assembleia, o qual será disponibilizado pela 
Emissora em seu site http://gaiasec.com.br/ri/emissoes/. O titular de CRI que desejar exercer o voto deste modo deverá 
preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la, juntamente com os documentos indicados adiante, 
à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos abaixo indicados, para serem assinados pela plataforma 
DocuSign, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Os titulares de CRI ou seus 
representantes legais que fi zerem o envio da instrução de voto mencionada poderão também acessar o link para 
participação remota na Assembleia, hipótese em que qualquer instrução de voto enviada pelo titular de CRI será 
desconsiderada, devendo o titular de CRI ou seu representante legal, manifestarem seu voto no ato de realização da 
Assembleia. O link de acesso será disponibilizado pela Emissora àqueles titulares dos CRI que enviarem solicitação ao 
endereço eletrônico juridico@grupogaia.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2 
(dois) dias antes da realização da Assembleia, juntamente com os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, 
documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a 
representação do titular do CRI; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para 
sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. A Assembleia será integralmente gravada. O registro 
em ata dos titulares dos CRI presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas assinaturas 
serão realizadas por meio de assinatura eletrônica via DocuSign ou plataforma equivalente.

São Paulo, 04 de setembro de 2020. Gaia Securitizadora S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1038943-39.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Fausto Dalmaschio Ferreira, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RICARDO FEITOZA DA SILVA, RG 504306571, CPF 389.473.528-70, que lhe
foi proposta uma ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança por parte de Ana Paula
Catalano Zanini, objetivando o pagamento da dívida de R$ 22.975,62 (01/07/2020), devidamente atualizada,
referente à locação para fins residenciais do imóvel situado à Rua Charles Spencer Chaplin, nº 243, apto 104, Edifício
Chamonix, São Paulo/SP, CEP: 05664-015. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de julho de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 40 DIAS. PROCESSO Nº 1053973-53.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Sachsida Garcia, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Andre Santin CPF: 787.510.989-20, que Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social CNPJ:
33.544.370/0014-63 (entidade mantenedora do Colégio São Luis) ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Sumário,
objetivando o recebimento de R$ 5.521,99 (Junho/2014), representada pelo inadimplemento das mensalidades de
Março e Abril de 2011 do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando o
requerido em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 40 dias supra, conteste o feito,
sob pena de presumiremse verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, o requerido 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 13 de julho de 2020.  05 e 09/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007232-74.2016.8.26.0011. O(A) MM.
Juiz(a)  de Dire i to da 5ª Vara Cível ,  do Foro Regional  XI  -  Pinheiros,  Estado de São Paulo,  Dr(a) .
Andre Salomon Tudisco,  na forma da Lei ,  etc.  FAZ SABER a(o) LEONOR GIMENES BRAGA NITOLI,
Bras i le i ra ,  Casada,  Empresár ia ,  RG 161821856,  CPF 054.313.808-93,  que lhe fo i  proposta uma
ação de Cumprimento de sentença por parte de Mercabenco Mercant i l  e Administradora de Bens e
Consórc ios  LTDA.  Encont rando-se o  réu em lugar  incer to  e  não sab ido,  fo i  de terminada a  sua
INTIMAÇÃO, por EDITAL, do bloqueio parc ia l  do valor  do crédi to em execução (R$ 4.817,88 – Banco
C6 S.A. e R$ 25,00 – Banco Inter  e R$ 22,59 -  Banco Brasi l ) ,  bem como transferência do valor  e sua
efet ivação em penhora.  Será o presente edi ta l ,  por extrato,  af ixado e publ icado na forma da le i .
NADA MAIS. Dado e passado nesta c idade de São Paulo,  aos 22 de ju lho de 2020.     05 e 09/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1090356-59.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 21ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Carolina de Mattos Bertoldo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Yury Evguenievitch Vdovin CPF: 233.363.278-79, que Associação Nóbrega
de Educação e Assistência Social CNPJ: 33.544.370/0014-63 (entidade mantenedora do Colégio São Luis) ajuizou
Ação de Cobrança, Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$ 8.805,36 (Agosto/2016), representada
pelo inadimplemento dos Contratos de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando o
requerido em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito,
sob pena de presumiremse verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de julho de 2020.      05 e 09/09

EUE EQUIPAMENTOS URBANOS ESPORTIVOS LTDA.
CNPJ/ME nº 24.334.944/0001-63

CIRCULAR DE CONVOCAÇÃO - REUNIÃO DE SÓCIOS
MUDE MOBILIÁRIOS URBANOS DESPORTIVOS LTDA. (“MUDE”), neste ato representada pelo seu 
Sócio-Administrador, Marcus Vinicius Guedes de Moraes Correia, pela presente CONVOCA os senhores 
Sócios da EUE Equipamentos Urbanos Esportivos Ltda., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob 
o nº 24.334.944/0001-63, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
(JUCESP) sob o NIRE 35229761100 (a “Sociedade”), nos termos da Cláusula Quinze, Parágrafo Primeiro, 
do Contrato Social da Sociedade, para a Reunião de Sócios que será realizada no dia 15 de setembro 
de 2020, terça-feira, às 10 horas, ou no dia 18 de setembro, sexta-feira, também às 10 horas, por 
meio de videoconferência, de acordo com a preferência e melhor conveniência para o Sócio Eduardo 
Farah, através do link e informações de acesso já enviadas em caráter sigiloso aos participantes, para 
deliberarem sobre os seguintes assuntos: ORDEM DO DIA: 1) O encerramento do prazo do Termo de 
Convênio celebrado pela Sociedade com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São Paulo 
(SEME-SP), previsto para outubro de 2020, bem como do Contrato de Patrocínio celebrado com o Banco 
Santander, previsto para dezembro de 2020, diante do cenário de disputa arbitral entre os Sócios da 
Sociedade, objetivando a sua dissolução total ou parcial; 2) A possibilidade de renovação temporária dos 
instrumentos referidos no item 1 acima, por período determinado não superior a 12 (doze) meses, enquanto 
se aguarda a decisão arbitral definitiva a respeito da continuidade da Sociedade, e caso assim aceito pela 
SEME-SP e pelo Banco Santander;  3) A definição de estratégia para negociação e implementação dos 
contratos pelo período adicional determinado não superior a 12 (doze) meses, caso renovados nos termos 
do item 2 acima; 4) A celebração irregular de Termo Aditivo ao Convênio junto à SEME-SP, assinado 
apenas pelo Sócio-Administrador EDUARDO FARAH, em desacordo com as regras de deliberações dos 
Sócios e representação da Sociedade previstas no seu Contrato Social, acarretando a assunção de novos 
compromissos financeiros e investimentos pela Sociedade, sem anuência da Sócia MUDE; 5) A declaração 
fiscal da receita decorrente do Contrato de Patrocínio, referente à segunda parcela paga no ano de 2019 
pelo Banco Santander, bem como o recolhimento dos devidos impostos e apuração do respectivo saldo 
bancário da Sociedade; e 6) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Após a Reunião, deverá ser 
lavrada a respectiva Ata consignando todos os assuntos deliberados em videoconferência, para assinatura 
dos Sócios e demais providências aplicáveis. São Paulo, 14 de agosto de 2020. Mude Mobiliários Urbanos 
Desportivos Ltda. Marcus Vinicius Guedes de Moraes Correia - Sócio-Administrador.

Soebe Construção e Pavimentação S.A.
CNPJ/MF 43.677.822/0001-14 - NIRE 35.300.471.270

Ata de Assembleia Geral Ordinária - Realizada em 24/08/2020
Data, horário e local: Aos 24/08/2020, às 11 hs, na sede da Companhia, na Avenida Friedrich Von Voith, nº 1.831, Galpão 9, Jardim São João 
(Jaraguá) município de São Paulo, Estado de SP. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. Convocação: Dispensada, 
nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas. Composição da mesa: Presidente: 
Michel Matilde de Novaes, Secretário: Paulo Roberto dos Santos. Ordem do dia: (i) Leitura, discussão e votação das contas da 
administração, demonstrações financeiras e balanço patrimonial, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019; (ii) Destinação do 
resultado do exercício; e (iii) Outros assuntos de interesse geral. Deliberações: Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 
Secretário que procedesse à leitura da ordem do dia. Dando início às deliberações, com relação ao item (i) da ordem do dia, o Sr. Presidente 
esclareceu que os documentos previstos no artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019, em especial as 
demonstrações financeiras e o balanço patrimonial, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, páginas 24 e 25, e no Jornal 
O DIA SP, página 5, ambos do dia 21/08/2020, com errata, em razão da denominação, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, 
página 15, e no Jornal O DIA SP, página 5, ambos do dia 22/08/2020. Após leitura dos documentos, os acionistas decidiram aprová-los por 
unanimidade, ratificando todos os atos praticados pela administração. Quanto ao item (ii), os acionistas decidiram que o lucro líquido apurado 
no resultado do exercício de 2019, no montante de R$ 8.562.311,00 (oito milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, trezentos e onze reais), 
será destinado à Reserva de Lucros. Por fim, quanto ao item (iii) da ordem do dia, “outros assuntos de interesse geral”, foi oferecida a palavra 
a quem dela quisesse fazer uso, e como não houve manifestação de nenhum dos presentes, o Sr. Presidente declarou encerrada a assembleia, 
determinando a lavratura da presente ata, que depois de redigida, foi lida e aprovada por todos os presentes. “A presente é cópia fiel da ata 
lavrada no livro próprio”. Michel Matilde de Novaes - Presidente; Paulo Roberto dos Santos - Secretário. Acionistas: EPAH – Empresa 
Paulista de Asfalto Ltda. p. Emil Beyruti; Michel Matilde de Novaes; Emabe Empreendimentos e Participações - Eireli p. Emil Beyruti. 
Jucesp nº 357.965/20-6 em 04/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Transcooperleste Cooperativa de Trabalho de Pessoas e Cargas
CNPJ 17.823.413/0001-79
Edital de Convocação

Convoca todos seus cooperados a comparecer a AVENIDA JACU PESSEGO Nº 541 - ITAQUERA - SP para AGE a 
ocorrer em 18/09/2020 com primeiro chamado as 08h00 (quorum de dois terços); segunda chamada as 09h 
(quorum de 50%) e terceira chamada as 10H com presença de 15 cooperados no minimo para discução dos 
seguintes itens: 01 - Aprovação de contas dos anos de 2018 e 2019; 02 - Encerramento das atividades em 
31/12/2019; 03 - Outros assuntos de interesse dos cooperados e da cooperativa”.

Companhia Müller de Bebidas 
C.N.P.J. nº 03.485.775/0001-92 - NIRE 35.300.174.054

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária

-
-

dem do dia: “(i)  (ii) 
-
-

rada”. 

 
Ricardo Gonçalves

União Química Farmacêutica Nacional S.A.
CNPJ/MF nº 60.665.981/0001-18 (Matriz) -  NIRE 35.300.006.658

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29 de Junho de 2020
(Lavrada na forma de Sumário, conforme autorizado pelo artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76)

Data, Hora e Local: Realizada em 29 de junho de 2020, às 10:00 horas, no escritório administrativo da União Química Farmacêutica Nacional S.A.
(“Companhia”), na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 16º andar, Conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, CEP. 05676-120,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Convocação: Dispensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, em virtude
da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto. Presença: Acionistas representando 100% (cem por
cento) do capital com direito a voto da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas. As procurações ficarão
arquivadas na sede da Companhia. Composição da Mesa: Presidida pelo Sr. Alexandre Guilherme Marques Pinto e Secretariada pela Dra. Juliana
Olivia F. L. S. Martins. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) as alterações ao Contrato de Financiamento nº 15.2.0867.1 (“Contrato”) celebrado entre a
Bionovis S.A. Companhia Brasileira de Biotecnologia Farmacêutica (“Bionovis”) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(“BNDES”); (ii) a assinatura de aditivo ao referido contrato com BNDES, de acordo com as alterações analisadas no item (i) acima. Deliberações:
Dando início aos trabalhos, os Acionistas examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos e sem
ressalvas: Aprovar as seguintes alterações ao Contrato de Financiamento nº 15.2.0867.1 celebrado entre a BIONOVIS e o BNDES: a) a constituição de
fiança bancária, como reforço de garantias, em valor suficiente para cobrir 100% do valor a ser liberado do Contrato que não esteja coberto pela
garantia real do Contrato, prevista na sua Cláusula Sétima (Garantia da Operação), o que será condição para liberação de recursos acima de
R$ 71.447.000,00 (setenta e um milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil reais), com a inclusão de hipótese de vencimento antecipado na
Cláusula Décima Oitava para o caso de não substituição ou renovação da carta de fiança bancária até o 60º (sexagésimo) dia anterior ao do termo
final do prazo de sua vigência. b) a alteração da condição prévia à liberação de qualquer parcela do crédito de atingimento de índice de garantia
real/saldo devedor de, no mínimo, 1,3 (um inteiro e três décimos) prevista na Cláusula Décima Quarta, inciso III, alínea “i”, para passar a condicionar
a liberação de recursos até o montante do crédito coberto com garantia real. c) a dispensa do cumprimento do índice de endividamento geral igual
ou menor que 0,70, conforme previsto nas Cláusulas Cláusula Nona (Obrigações Especiais da Beneficiária), Inciso XXI e Décima Quarta (Condições
para Liberação da Colaboração Financeira), inciso III, alínea “j”. d) a inclusão das obrigações de: a) não efetuar, durante o período de vigência do
Contrato, sem prévia e expressa autorização do BNDES, a distribuição aos sócios ou acionistas, dos Lucros Acumulados, conforme balanço referente
ao exercício social de 2019, no valor total de R$ 48.723.000,00 (quarenta e oito milhões, setecentos e vinte e três mil reais); b) limitar, durante o
período de vigência deste Contrato, os pagamentos aos sócios ou acionistas, a título de dividendos e juros sobre capital próprio, em cada exercício
social, aos seguintes percentuais relativos ao lucro líquido apurado em cada exercício social, com base nos demonstrativos anuais auditados a que
se refere o inciso XII da Cláusula Nona: b.1) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício social, sempre que a relação Patrimônio
Líquido sobre Ativo Total for inferior a 0,3; b.2) 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido do exercício social, sempre que a relação Patrimônio
Líquido sobre Ativo Total igual ou superior a 0,3; c) não efetuar, sem prévia e expressa autorização do BNDES, redução do valor do seu Capital Social.
e) a prorrogação dos prazos de utilização dos recursos e de execução dos Subcréditos “A” e “B” por três meses, a contar de 20/07/2020, isto é, até
20/10/2020 e de execução do projeto por nove meses, até 20/04/2021. f) a concessão de novo prazo, 90 (noventa) dias, contados a partir da
primeira liberação de recursos, para o cumprimento da obrigação de apresentação do projeto social a que se refere a Cláusula Nona, inciso III. g) a
inclusão de obrigação dos acionistas, na qualidade de intervenientes-fiadoras, de apresentarem ao BNDES o registro da ata do órgão deliberativo
competente de cada uma delas, em que haja sido aprovada a celebração do aditivo em todos os seus termos e condições, no prazo de até 90
(noventa) dias contados da formalização do aditivo. (ii) Aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, a celebração de aditivo
ao Contrato de Financiamento nº 15.2.0867.1 entre a BIONOVIS e o BNDES, para refletir as alterações aprovadas no item (i) acima, bem como todos
os demais documentos relacionados à presente operação. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis fazer uso da palavra,
foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi esta lida e aprovada por unanimidade pelos
presentes, tendo sido assinada pelos presentes. A presente Ata é cópia fiel daquela transcrita em livro próprio. São Paulo, 29 de junho de 2020.
Alexandre Guilherme Marques Pinto - Presidente da Mesa; Dra. Juliana Olivia F. L. S. Martins - Secretária. Acionistas: Robferma Administração e
Participações Ltda. - p.p. Fernando de Castro Marques. Cleita de Castro Marques, Cleide Marques Pinto - p.p. Juliana Olivia F. L. S. Martins.
MJP Adm. e Participações Sociedade Simples Ltda. - p.p. Fernando de Castro Marques. JUCESP nº 303.453/20-5 em 12/08/2020. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.

CIIS - COMPANHIA DE INVESTIMENTOS 
EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

CNPJ/MF Nº. 05.410.674/0001-88 - NIRE Nº. 35.300.379.527 - Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11.08.2020

1. Data, Hora e Local: Em 11.08.2020, às 11h00, na sede da CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Ser-
viços (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 6, CEP 04551-065, São Paulo/SP. 
2. Presença: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), consta-
tando-se a presença da acionista representando a totalidade do capital social, conforme se verifi ca das assinaturas cons-
tantes e apostas no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que trata o artigo 124 da 
LSA foram dispensados pelo comparecimento da acionista detentora da totalidade do capital social, conforme permitido 
pelo § 4º do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo de Toledo e o Sr. Marcio Yas-
suhiro Iha, como secretário. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o aumento de capital social da Companhia, com a con-
sequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social; e (ii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 6. Delibera-
ções: A acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, deliberou: 6.1. Auto-
rizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Conforme atribuição 
prevista na alínea (c) do artigo 10 do Estatuto Social, aprovar o aumento de capital social da Companhia, no valor de R$ 
81.155.000,00 (oitenta e um milhões, cento e cinquenta e cinco mil reais), com a emissão de 81.155.000 (oitenta e um mi-
lhões, cento e cinquenta e cinco mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão por 
ação de R$ 1,00 (um real), a serem totalmente subscritas e integralizadas por sua única acionista, a CCR S.A. (“CCR”), con-
forme boletim de subscrição anexo à presente ata (Anexo I), passando o capital social da Companhia de R$ 388.700.448,00 
(trezentos e oitenta e oito milhões, setecentos mil, quatrocentos e quarenta e oito reais) para R$ 469.855.448,00 (quatro-
centos e sessenta e nove milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais). 6.2.1. Em con-
sequência do deliberado no item 6.2. acima, alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com 
a seguinte redação: “Artigo 5º – O capital social é de R$ 469.855.448,00 (quatrocentos e sessenta e nove milhões, oito-
centos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais), totalmente subscrito e parcialmente integralizado, em 
moeda corrente nacional, dividido em 469.855.448 (quatrocentos e sessenta e nove milhões, oitocentas e cinquenta e cin-
co mil, quatrocentas e quarenta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 6.3. Permanecer inalterados os 
demais dispositivos estatutários não alterados na presente assembleia. 6.4. Consolidar o Estatuto Social da Companhia, de 
acordo com a alteração aprovada no item 6.2 acima, conforme constante do Anexo II, tendo uma via levada a registro pe-
rante a Junta Comercial competente, será dispensada a sua publicação na íntegra. 7. Encerramento: Nada mais haven-
do a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos 
os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no § 1º do artigo 10 da 
MP 2.200-2/2001 e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 11.08.2020. Assinaturas: 
Eduardo de Toledo, Presidente da Mesa e, Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Acionista: CCR S.A., representada pelos Srs. 
Eduardo de Toledo e Marcio Yassuhiro Iha. Certifi co que a presente é cópia fi el do original, lavrado em Livro próprio. Eduar-
do de Toledo - Presidente da Mesa, Assinado com certifi cado digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário, Assinado 
com certifi cado digital ICP Brasil. JUCESP nº 346.594/20-0 em 28.08.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
- Anexo I - Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11.08.2020 - Boletim de Subscrição. 
Boletim de Subscrição de 81.155.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, com preço de emis-
são de R$ 1,00 por ação, representativas do capital social da Companhia. Subscritores: CCR S.A., sociedade por 
ações, com sede na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, CEP 04.551-065, São Paulo/SP, CNPJ/
MF nº. 02.846.056/0001-97 e NIRE nº. 35.300.158.334 neste ato devidamente representada por seus Diretores, os Se-
nhores Eduardo de Toledo, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, 
RG nº. 4.358.259-X SSP/SP, CPF/MF nº. 103.264.958-51 e Marcio Yassuhiro Iha, brasileiro, engenheiro, casado sob 
o regime de comunhão parcial de bens, RG nº. 17.384.717-1 SSP/SP e CPF/MF nº. 153.066.718-61, ambos com ende-
reço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, CEP 04.551-065, São Paulo/SP. As-
sinaturas: Espécie de Ações Subscritas: ON 81.155.000; Preço de Emissão das Ações - R$: 1,00; Forma e 
Prazo para Integralização: moeda corrente nacional no valor de R$ 81.155.000,00 a ser integralizado até 
31/12/2020. Total: Espécie de Ações Subscritas: 81.155.000; Preço de Emissão das Ações - R$: 
81.155.000,00. São Paulo/SP, 11.08.2020. Eduardo de Toledo - Presidente da Mesa - Assinado com certifi cado digital 
ICP Brasil; Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006204-32.2017.8.26.0007 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Daniella Carla Russo Greco de Lemos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) Felipe Pereira da Matta 40659022826, CNPJ 18.208.905/0001-17, na pessoa de seu 
representante legal, que nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, requerida 

suas contas bancárias via sistema Bacen-Jud, no valor de R$ 544,33. Estando a executada 
em lugar ignorado, foi determinada a intimação da indisponibilidade por edital, para que em 

indisponibilidade em penhora, transferindo-se o montante constrito para a conta vinculada à 

publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                  B 05 e 09/09
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 10 DIAS. PROCESSO Nº 1034133-52.2017.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 36ª 
Vara Cível, do Foro da Capital/SP, A Dra. Thania Pereira Teixeira De Carvalho Cardin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(os)  VENTANA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 10.236.730/0001-40 e LUCIANO CAPPELLI, CPF: 106.569.088- 66, 
RG/RNE: 13608409-6, que lhes foi proposta uma ação de Monitória por parte de DIRECT TELECOM E INSTALACOES 
LTDA, antiga DM SOLUÇÕES LTDA-EPP, para cobrança da quantia de R$ 20.503,52 (abril/17). Ref. prestação de 
serviços. Encontrando-se os réus em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a 
fluir dos 10 dias supra, pague o débito, ficando isento de custas processuais, acrescido de honorários advocatícios 
equivalentes a 5% do valor do débito (art. 701 do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial 
em mandado executivo. Decorridos os prazos supra no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular 
prosseguimento ao feito (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

AGASUS S.A.
CNPJ nº 04.212.396/0001-91

ERRATA

Diego Peron Fernandes Rosa - 
João Luis Pereira Lima Filho - Rene Vaz de 

Almeida - CPF nº 315.120.958-00. 

Jornal
ODIASP

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Governo exclui do
PND participação

minoritária do INSS
na Caixa Seguro

O governo federal excluiu do Programa Nacional de Desestatização
(PND) as participações minoritárias da Caixa Seguros Holding S.A
detidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O decreto
com a decisão foi publicado na sexta-feira, (4) no Diário Oficial da
União.

As participações societárias minoritárias de fundações, autarquias,
empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades
controladas, direta e indiretamente, pela União foram incluídas no
PND pelo Decreto 1.068, de 1994. Em nota, a Secretaria-Geral da Presi-
dência explicou que a exclusão promovida hoje possibilita que a alie-
nação dos ativos seja feita diretamente à Caixa Seguridade.

O PND foi criado em 1990 para facilitar a venda de ativos públicos
ou a transferência da prestação de serviço público à iniciativa priva-
da por prazo determinado. Atualmente, as decisões são tomadas no
âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Presidên-
cia da República, criado em 2016. (Agência Brasil)

Brasil cobra retirada
de embargo ao

comércio de frango
pelas Filipinas

O governo federal cobrou na sexta-feira (4) a retirada imediata do
embargo temporário imposto pela República das Filipinas às importa-
ções de carne de frango originadas do Brasil.

Segundo o governo filipino, o embargo foi decretado em razão de
possível risco de contaminação de consumidores com o novo
coronavírus. Atualmente,as Filipinas são o único país a manter restri-
ção à carne de frango brasileira em razão do suposto risco de trans-
missão. No entanto, não foi apresentada evidência científica para
justificar a decisão.

De acordo com nota conjunta dos ministérios das Relações Exte-
riores e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, há consenso entre
a comunidade científica internacional, agências de classificação de
risco e autoridades sanitárias no mundo, segundo o qual a covid-19,
doença provocada pelo novo coronavírus, não é transmissível pelo
comércio de alimentos.

“O Brasil tem sempre colaborado de modo construtivo, aberto e
transparente com seus parceiros comerciais e nações amigas, especi-
almente neste momento delicado de pandemia. Nesse espírito, as
autoridades brasileiras atuaram rapidamente e responderam a todos
os questionamentos das contrapartes filipinas, tendo fornecido do-
cumentação detalhada sobre regulamentação, orientações e proto-
colos cumpridos pelas empresas brasileiras do setor de alimentos”,
argumenta o comunicado.

Segundo a nota, o embargo do governo filipino não seguiu os
princípios, nem os ritos, necessários e mandatórios, previstos pela
Organização Mundial do Comércio (OMC).

“No espírito de parceria, e com vistas à manutenção de um comér-
cio de alimentos estável e seguro, o Brasil exorta, uma vez mais, o
governo das Filipinas a remover imediatamente o embargo”, conclui
o comunicado. (Agência Brasil)
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Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Das atividades operacionais
Resultado líquido do exercício 17.731 24.167 17.731 24.167
Ajustes para:
Depreciação e amortização 5.375 4.151 5.406 4.155
Baixas de ativo imobilizado 
 pelo valor residual 2.768 186 3.367 186
Provisões para perdas esperadas de 
  créditos de liquidação duvidosa        355 19 1.355 (207)
Provisão para contingências 85 (253) 85 (253)
Resultado de equivalência
   patrimonial  (7.310) (7.247) (69) 1.474
Juros e variação cambial 1.336 3.259 1.336 3.259
Provisão para perda esperada
  de créditos tributários 1.289 - 1.289 -
IR e contrbuição social diferidos (6.247) - (6.247) -

15.382 24.282 24.253 32.781
Variações em:
Contas a receber de clientes 15.029 (5.743) 2.843 (4.258)
Estoques (12.195) (4.243) (6.044) (10.955)
Adiantamentos a fornecedores 323 (1.521) (4.586) 986
Impostos e contribuições a recuperar  286 (150) 285 1.355
Outras contas a receber 145 (45) 109 (54)
Fornecedores 1.630 (24) 1.920 2.613
Salários, encargos e contribuições      993 1.404 981 1.383
Impostos e 
  contribuições a recolher 2.318 535 4.810 418
Outras contas a pagar 81 (2.027) 417 (2.256)

8.610 (11.814) 735 (10.768)

Controladora e Consolidado
2019 2018

Resultado líquido do exercício 17.731 24.167
Outros resultados abrangentes: Itens que podem ser 

Diferenças cambiais de conversão
 de operações no exterior 1.197 3.108
Resultado abrangente do exercício 18.928 27.275

Capital  
social

Reservas  
de lucros

Ajuste acumulado  
de conversão

Total do
patrimônio líquido

Saldo em 31/12/2017 5.000 79.202 3.900 88.102
Resultado líquido do exercício (reapresentado) - 24.167 - 24.167
Resultado abrangente do exercício
 Diferenças cambiais de conversão de operações no exterior - - 3.108 3.108
Juros sobre o capital próprio - (5.833) - (5.833)
Distribuição de dividendos - (3.600) - (3.600)
Saldo em 31/12/2018 (reapresentado) 5.000 93.936 7.008 105.944
Resultado líquido do exercício - 17.731 - 17.731
Resultado abrangente do exercício
 Diferenças cambiais de conversão de operações no exterior - - 1.197 1.197
Aumento de capital 2.037 - - 2.037
Capitalização de reserva de lucros 82.667 (82.667) - -
Juros sobre o capital próprio - (3.279) - (3.279)
Distribuição de dividendos - (8.250) - (8.250)
Saldo em 31/12/2019 89.704 17.471 8.205 115.380

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Receita operacional líquida 172.309 165.202 243.305 218.089
Custo dos produtos vendidos (116.815) (106.850) (166.055) (139.692)
Resultado bruto 55.494 58.352 77.250 78.397
Despesas de vendas (24.390) (22.676) (34.815) (30.947)
Despesas gerais e 
  administrativas (17.393) (14.595) (19.699) (16.762)
Outras (despesas) 
 receitas operacionais (2.042) 343 (2.043) 375
Despesas operacionais (43.825) (36.928) (56.557) (47.334)
Resultado antes do resultado de equivalência 

    líquido e dos impostos 11.669 21.424 20.693 31.063

Juros sobre emprestimos
(1.420) (120) (1.420) (120)

Juros sobre arrendamentos pagos    (419) - (419) -
IR e contribuição social pagos (3.081) (9.017) (4.656) (10.525)
Caixa líquido gerado
  pelas atividades operacionais 19.072 3.331 18.493 11.368
Das atividades de investimento (6.432) (1.430) (7.061) (1.435)
Aquisições de imobilizado 
 e intangível  (6.081) (1.390) (6.710) (1.395)
Mútuo com partes relacionadas (351) (40) (351) (40)
Das atividades 

(10.919) 18.882 (10.919) 18.882
Captação de empréstimos

79.613 63.376 79.613 63.376
Pagamento de principal de

(81.628) (39.273) (81.628) (39.273)
Pagamento de principal 
 de arrendamentos (1.195) - (1.195) -
Liquidação de contratos derivativos   (21) 19 (24) 19
Juros sobre capital próprio pagos  (5.372) (3.740) (5.372) (3.740)
Dividendos pagos (2.313) (1.500) (2.313) (1.500)
Efeitos de variação cambial de 
caixa e equivalentes de caixa - - 1.197 1.625
Aumento líquido do caixa 
  e equivalentes de caixa 1.724 20.783 1.710 30.440
Caixa e equivalentes de caixa 
  no início do exercício 37.162 16.379 60.769 30.329

38.886 37.162 62.479 60.769
Aumento líquido do caixa 
  e equivalentes de caixa 1.724 20.783 1.710 30.440

Controladora Consolidado
Equivalência patrimonial 2019 2018 2019 2018
  em controladas e coligada 7.310 7.247 69 (1.474)
Resultado da 
 equivalência patrimonial 7.310 7.247 69 -1.474

(15.011) (16.193) (16.053) (16.317)
13.369 20.707 14.204 21.418

(1.642) 4.514 (1.849) 5.101
Resultado antes do IR e CS 17.337 33.185 18.913 34.690
Corrente (5.853) (9.018) (7.429) (10.523)
Diferido 6.247 - 6.247 -
IR e contribuição social 394 (9.018) (1.182) (10.523)
Resultado 
  líquido do exercício 17.731 24.167 17.731 24.167

Demonstrações de resultados

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 (Em milhares de reais)

Demonstrações dos 
resultados abrangentes

A Diretoria

Bruna Lopes de Assis - Contadora - CRC 1SP293124

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas do
Relatório da Diretoria, Notas Explicativas e Relatório dos

Auditores Auditores Independentes, encontram-se à disposição
dos Acionistas na sede social da Companhia.

ICC Industrial, Comércio, Exportação e Importação S.A.
CNPJ nº 68.102.011/0001-16

Controladora Consolidado
Passivos 2019 2018 2019 2018
Circulante 59.966 66.228 62.526 67.259

44.283 50.571 44.283 50.571
Passivos de arrendamento 1.301 - 1.301 -
Fornecedores 9.302 7.672 10.528 8.608
Salários, encargos e contribuições   3.630 2.637 3.723 2.742
Impostos e contribuições a recolher     341 1.104 1.245 1.092
Outras contas a pagar 109 28 446 30
Derivativos - 23 - 23
Juros sobre capital próprio a pagar         - 2.093 - 2.093
Dividendos a pagar 1.000 2.100 1.000 2.100
Não circulante 15.500 47 15.500 47

3.770 - 3.770 -
Passivos de arrendamento 6.598 - 6.598 -
Dividendos a pagar 5.000 5.000
Provisão para contingências 132 47 132 47
Total do passivo 75.466 66.275 78.026 67.306
Patrimônio líquido 115.380 105.944 115.380 105.944
Capital social 89.704 5.000 89.704 5.000
Reservas de lucros 17.471 93.936 17.471 93.936
Ajustes de avaliação patrimonial 8.205 7.008 8.205 7.008
Total do passivo/
 patrimônio líquido 190.846 172.219 193.406 173.250

Controladora Consolidado
Ativos 2019 2018 2019 2018
Circulante 120.633 124.142 164.989 158.531
Caixa e equivalentes de caixa 38.886 37.162 62.479 60.769
Contas a receber de clientes 26.586 41.971 33.202 37.400
Estoques 33.397 21.202 42.299 36.255
Adiantamentos a fornecedores 4.077 4.400 9.277 4.691
Impostos e contribuições a 
recuperar 17.573 19.148 17.573 19.148
Outras contas a receber 114 259 159 268
Não circulante 70.213 48.077 28.417 14.719
Realizável a longo prazo 63.235 47.697 21.439 14.339
IR e contribuição social diferido 6.247 - 6.247 -
Mútuo com partes relacionadas 731 380 731 380

6.978 380 6.978 380
  Investimentos 43.208 34.701 1.392 1.323
  Imobilizado 11.984 12.791 11.991 12.796
  Direito de uso 7.899 - 7.899 -
  Intangível 144 205 157 220
Total do ativo 190.846 172.219 193.406 173.250

Balanços patrimoniais

CONDIÇÕES: OS BENS SERÃO VENDIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM E SEM GARANTIA. DEBITOS DE IPVA, MULTAS DE TRÂNSITO OU DE AVERBAÇÃO QUE POR VENTURA RECAIAM SOBRE O BEM,
FICARÃO A CARGO DO ARREMATANTE, CORRENDO TAMBÉM POR SUA CONTA EM RISCO A RETIRADA DOS BENS. NO ATO DA ARREMATAÇÃO O ARREMATANTE OBRIGA-SE A ACATAR DE FORMA DEFINITIVA E
IRRECORRIVEL AS NORMAS E DEMAIS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO ESTABELECIDAS NO CATALOGO DESTRIBUIDO NO LEILÃO. MIGUEL DONHA JR – LEIOEIRO OFICIAL – JUCEPAR 14/256L. IMAGENS MERAMENTE
ILUSTRATIVAS. RUA PEDRO ZANETTI, 230 – COLOMBO – PR – TEL: 11 3651-8800

(CATALOGO, LOCAL DE VISITAÇÃO, DESCRIÇÃO COMPLETA E FOTOS NO SITE)
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AU179762 Normal AZ117942 Normal B1130389 Recortado B4130440 Normal B5734123 Normal B5917062 Recortado B7285637 Normal B8157847 Recortado BB041913 Normal BB221021
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Recortado DG500911 Normal DJ711892 Normal DL492688 Normal dm672620 Normal DP006449 Recortado DP10266 9 Normal DR108011 Recortado E0B99694 Normal E2036253 Normal
E4037586 Normal E5083429 Normal E5896983 Normal E6521716 Normal E7736559 Recortado E7812376 Recortad o E9029096 Normal EB010860 Normal EB018745 Normal EB067954 Normal
EB260565 Normal EG026470 Normal EG156102 Normal EJ202707 Normal EK092867 Normal EL585137 Normal EL70 8716 Normal EL798104 Normal EM614680 Normal EP030027 Recortado
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FJ532866 Normal FL319750 Normal FM050063 Normal FM053112 Normal FP019348 Normal FP105138 Recortado FP438717 Recortado FP512951 Recortado FR009406 Normal FT016854
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N° 0031696-87.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo. Dr(a). ALEXANDRE BATISTA ALVES, na forma 
da Lei. etc. FAZ SABER a(o) FAUZE ABDUL RAKIM ORRA ME. CNPJ 02.649.587/0001-90, que por este Juízo, tramita de 
uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Banco Santander (Brasil) S/A. Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, nos termos do artigo 513, §2°, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de  
São Paulo, aos 17 de abril de 2020.                          B 04 e 05/09

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 
expedido nos autos do PROC. Nº 1021632-47.2016.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara de 
Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Otavio Tioiti Tokuda, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) Município de São Paulo 
move uma Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 contra Marcos Marcelo Squinzari, objetivando 
a área descrita nas plantas expropriatória P-33.047-A1 e ampliada PA-07-A3, com 5,16 m², concernente a 
parte do imóvel situado na Av. Santo Amaro, nº 2136 - Bairro: Jd. Paulista - São Paulo - CEP: 04506-003, 

Amaro Boulevard Santo Amaro”, declarados de utilidade pública conforme Decreto Estadual nº 51.796, datado 
de 09.05.07. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo 

B 04 e 05/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009253-31.2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei, 
FAZ SABER a(o) SERRA COMÉCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJ 13.429.100/0001-80,na pessoa de seu representante legal, 
que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando R$ 26.854,53 (18/03/19), 
referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 3.031.526. Estando a executada em local ignorado, foi deferida 

                    B 04 e 05/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1043834-11.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) PATRÍCIA GONÇALVES DOS SANTOS, Brasileira, Separada judicialmente, Gerente Comercial,  
RG 16.316.06-12, CPF 293.078.698-12, com endereço à Rua Nova York, 306, Brooklin Paulista, CEP 04560- 000, São Paulo 
- SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Colégio Sérgio Buarque de Holanda Ltda., 
alegando em síntese: objetivando o recebimento de R$ 5.738,75 (agosto/2015), acrescidos de juros e correção monetária, 
referente ao inadimplemento dos contratos de prestação de serviços Educacionais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 

  B 04 e 05/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1044470-40.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro 
Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FERNANDA 
PEREIRA CELAS PINTO, Brasileira, Casada, EMPRESARIO(A), RG 44.091.701-3, CPF 310.463.028-33, com endereço à Avenida do Tubarao, 181,  
ap 193, Parque Residencial Aquarius, CEP 12246-140, São José dos Campos - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial 
por parte de Colégio Sérgio Buarque de Holanda Ltda., alegando em síntese: para cobrança de R$ 20.589,25 (julho/2017), referente ao inadimplemento 

pague o débito atualizado, sob pena de penhora em tantos de seus bens quantos bastem à garantia da execução. Em caso de pagamento dentro do 

B 04 e 05/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1004684-29.2020.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
MILENE BARBOSA FERREIRA, Brasileira, RG 13.667.492, CPF 012.724.178-75, com endereço à Av Vereador Abel Ferreira, 1.950,  
Ap 41 e BLOCO C, Chacara Mafalda, CEP 03372-015, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por 
parte de Condomínio Edifício Cotes Du Rhone, alegando em síntese: que o Condomínio Cotes du Rhone, ajuizou uma Ação de Execução 
de Título Extrajudicial, objetivando condenar a Executada ao pagamento de R$ 9.123,04 (Abril/2020), corrigidos e acrescido de encargos 
legais, referente às despesas condominiais do apartamento no C-041, do condomínio autor, bem como as que se vencerem no curso do 
presente processo, custas, honorários e demais cominações. Estando a Executada em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para 

à

e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de agosto de 2020.                     B 04 e 05/09
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 38ª VARA CÍVEL - Praça João Mendes s/nº -
12º andar - salas nº 1219/1221 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171-6253 -
São Paulo-SP - E-mail: sp38cv@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO - Prazo de
20 dias - Processo nº 0028733-69.2020.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 38ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. LUIZ FERNANDO
RODRIGUES GUERRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ALLTECHNOLOGY
COMÉRCIO E LOCAÇÃO EIRELI  (CNPJ69.292.0001/0001-53), na pessoa do
sócio Marcelo Hamsi Filsof (CPF 262.965.478-89), atualmente em lugar incerto e
não sabido, sendo que todos os endereços foram dil igenciados, que pelo pre-
sente, expedido nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por 13A
INFORMÁTICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA., fica INTIMADA, para, no
prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PAGAR o DÉBITO de R$10.601,39
(junho/2020) a ser atualizado e acrescido das cominações legais, SOB PENA de
ACRÉSCIMO de MULTA de 10% e de HONORÁRIOS de 10% (ar t. 523, § 1º do
CPC/2015), os quais incidirão sobre o restante, caso pague parcialmente, pros-
seguindo-se o fei to com a penhora de bens e aval iação; e CIENTE que não
pagando e independentemente de penhora ou nova intimação deverá apresen-
tar a IMPUGNAÇÃO. Será o presente afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de agosto de 2020.
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2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível-SP. EDITAL  DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1006554-32.2017.8.26.0100 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 Paulista de Terrenos, Auzelino Alves
Rodrigues, José Fernandes Tem-tem e s/m Maria Adelina Fernandes Temtem, Maria Manuela Gomes
Fernandes Duarte e s/m Antonio da Conceição Duarte, Maria José Gomes Fernandes Monteiro, Thiago Artur
Fernandes Monteiro, Conceição Odete Fernandes Martins de Cais e s/m Celesino de Cais e Cirilo Benedito
da Costa, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou
sucessores, que Clayton Selani e Miriam Mabel Selani ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Osvaldo Pires da Silva nº 39/45, Jardim São Luiz Santo
Amaro, São Paulo/SP, Cep.: 05813-070, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a
fluir após o prazo de 20 (vinte) 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
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ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949
Edital de 1ª convocação - Assembleia Geral de Titulares dos CRI

Ficam convocados os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 79ª Série da 4ª Emissão da Isec 
Securitizadora S.A. (“Emissão” e “Emissora”, respectivamente), nos termos da cláusula 16.2 do Termo de Securitização de 
Créditos Imobiliários da 79ª Série da 4ª Emissão da Isec Securitizadora S.A., datado de 06 de março de 2020 (conforme al-
terado, o “Termo de Securitização”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“AGCRI”), a se realizar no 
dia 25.09.2020, às 11hs, em 1ª convocação, de modo exclusivamente digital, através da plataforma unifi cada de comuni-
cação Microsoft Teams, de conexão via internet, observada a Deliberação CVM n° 848 de 25 de março de 2020 e o Ofício-
Circular n° 6/2020/CVM/SIN datado de 26 de março de 2020, e respeitando o disposto na Instrução CVM 625, de 14 de 
maio de 2020, tendo em vista a carta de solicitação de pedido de “waiver” da Devedora, para deliberar sobre as seguintes 
ordens do dia: (i) outorga de renúncia específi ca ao descumprimento de obrigação assumida pela Devedora pela não en-
trega ao Coordenador Líder e à Emissora da totalidade dos avisos de recebimento (ARs) das notifi cações dos investidores 
devedores dos Direitos Creditórios SCP JOT, devidamente assinadas, no prazo de até 30 (trinta) Dias Úteis, contados da Data 
de Desembolso, nos termos do Anexo II do Contrato de Cessão Fiduciária SCP JOT e da Cédula de Crédito Bancário nº FP-
Porte02 100220, lastro deste CRI (“Cédula FPPorte02”), e do respectivo Evento de Vencimento Antecipado; (ii) outorga de 
renúncia específi ca ao descumprimento de obrigação assumida pela Devedora e pela JOT SPE pela não apresentação à 
Emissora, no prazo de até 06 (seis) meses contados da data de assinatura da Cédula FPPorte02, da declaração mensal con-
tendo a evolução do Pedido de desmembramento do projeto de construção do Empreendimento JOT, nos termos da cláu-
sula 17, item (xi), da Cédula FPPorte02, e do respectivo Evento de Vencimento Antecipado; (iii) outorga de renúncia espe-
cífi ca ao descumprimento de obrigação assumida pela Devedora pela não apresentação à Emissora, quando obtido, da có-
pia do registro da incorporação envolvendo o Empreendimento Alvo, junto a matrícula nº 129.607, do 9º Cartório de Re-
gistro de Imóveis de São Paulo, nos termos da cláusula 17, item (xi), da Cédula FPPorte02, e do respectivo Evento de Ven-
cimento Antecipado; (iv) autorização para celebração de aditamentos aos Documentos da Operação para que a Devedora 
e os Avalistas e garantidores, conforme o caso, venham: (a) cumprir as obrigações previstas nos itens (i) e (ii) acima no pra-
zo de até 3 (três) meses, contado da data de aprovação dos Titulares dos CRI em Assembleia Geral, sob pena de, não o fa-
zendo, como tendo ocorrido um Evento de Vencimento Antecipado da Cédula FPPorte02; (b) cumprir a obrigação prevista 
no item (iii) acima no prazo de até 12 (doze) meses, contado da data de aprovação dos Titulares dos CRI em Assembleia 
Geral, sob pena de, não o fazendo, como tendo ocorrido um Evento de Vencimento Antecipado da Cédula FPPorte02; (c) 
converter as SCPs JOT em contratos de compra e venda de imóvel (“CVCs”) para comercialização das 48 (quarenta e oito) 
unidades autônomas do Empreendimento JOT no prazo de até 12 (doze) meses, contado da data de aprovação dos Titula-
res dos CRI em Assembleia Geral, cujos direitos creditórios permanecerão onerados em favor do Credor nos termos do Con-
trato de Cessão Fiduciária, sob pena de, não o fazendo, como tendo ocorrido um Evento de Vencimento Antecipado da Cé-
dula FPPorte02; (d) concluir a renegociação das dívidas dos devedores dos Direitos Creditórios JOT e Direitos Creditórios 
SCP JOT ou promover o reforço de garantia com novos direitos creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade, os 
quais deverão ser verifi cados pelo Servicer, e que apresentem Valor Presente equivalente ou superior aos direitos creditó-
rios substituídos, nos termos das Cláusulas 5.5 e seguintes do Contrato de Cessão Fiduciária SCP JOT e do Contrato de Ces-
são Fiduciária, no prazo de até 3 (três) meses, contado da data de aprovação dos Titulares dos CRI em Assembleia Geral, 
sob pena de, não o fazendo, como tendo ocorrido um Evento de Vencimento Antecipado da Cédula FPPorte02; e (e) quitar 
integralmente o CRI Porte Figueira, de forma que as garantias constituídas sob Condição Suspensiva passarão a garantir 
integralmente as Obrigações Garantidas, no prazo de até 6 (seis) meses, contado da data de aprovação dos Titulares dos 
CRI em Assembleia Geral, sob pena de, não o fazendo, como tendo ocorrido um Evento de Vencimento Antecipado da Cé-
dula FPPorte02; (v) autorização para o compartilhamento das garantias deste patrimônio separado com uma nova série de 
CRI a ser emitido pela Emissora (“Novo CRI”), com lastro em uma nova cédula de crédito bancário (“Nova Cédula” sendo 
a CCB FPPorte02 e a Nova Cédula em conjunto “Cédulas”), no valor de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), median-
te a emissão de 30.000 (trinta mil) novos CRIs, do valor nominal individual de R$1.000,00 (um mil reais), este Novo CRI de-
verá ser emitido em termos e condições semelhantes aos previstos neste Termo de Securitização, e fi rmar os documentos 
respectivos, no prazo de até 6 (seis) meses, contado da data de aprovação dos Titulares dos CRI em Assembleia Geral; (vi) 
autorização para alterar a estrutura das garantias da Operação, além do compartilhamento acima previsto, uma vez emi-
tido o Novo CRI, da seguinte forma: (a) a retenção na Conta Centralizadora até 02 de janeiro de 2021 será de, pelo menos, 
o montante equivalente à 3 (três) parcelas de juros e amortização vincendas e devidas pela emitente das Cédulas (“Emi-
tente”) nos termos das Cédulas (“Limite Fundo de Reserva”), até o cumprimento integral das obrigações previstas nos itens 
(iv)(a) a (e), observado que retenções adicionais até o Limite Fundo de Reserva, independente de qualquer formalidade, 
ocorrerão a partir da ocorrência de um novo inadimplemento ou ocorrência de um novo Evento de Vencimento Antecipa-
do, desde que o saldo na Conta Centralizadora em determinado mês calendário seja em valor inferior a 85% (oitenta e cin-
co por cento) do valor da parcela de juros e amortização vincenda das Cédulas e devida pela Emitente no referido mês; (b) 
em substituição à fórmula de apuração e cálculo da Razão de Garantia PMT atualmente existente nos Contratos de Garan-
tia e na Cédula FPPorte02, durante todo o prazo da Operação, a manutenção do saldo da Conta Centralizadora no valor 
de, no mínimo, o montante equivalente a 2 (duas) próximas parcelas de juros e amortização vincendas e devidas pela Emi-
tente nos termos das Cédulas, a qual passará a ser a nova defi nição de Razão de Garantia PMT para todos os fi ns de direi-
to. A Emissora poderá, a qualquer momento e independentemente de autorização da Emitente, utilizar o montante retido 
na Conta Centralizadora para o pagamento da parcela de juros e amortização vincenda no mês das Cédulas, devendo a 
Emitente, nesse caso, recompor os recursos na Conta Centralizadora no prazo de 2 (dois) Dias Úteis de forma a atender as 
Razões de Garantias contratadas; (c) a alteração das cláusulas relativas à Razão de Garantia Saldo Devedor previstas nos 
Documentos da Operação de forma que o índice de, no mínimo, 120% (cento e vinte por cento) do saldo devedor do CRI 
e do Novo CRI, seja calculado de acordo com a soma (i) do Valor Presente da totalidade dos Direitos Creditórios CVC e dos 
Direitos Creditórios SCP JOT; e (ii) do montante equivalente à 90% (noventa por cento) do preço de tabela então vigente 
para unidades a serem adquiridas por novos compromissários compradores que originam os Direitos Creditórios JOT cedi-
dos fi duciariamente, cujos CVCs futuros ainda serão fi rmados, a ser informado mensalmente pela Emitente à Securitizado-
ra; e (d) a alteração das cláusulas relativas à razão mínima de garantia da Cédula FPPorte02 e do Contrato de Alienação 
Fiduciária Imóveis Figueira, de forma que até o integral pagamento das Obrigações Garantidas a Emitente e os Fiducian-
tes deverão manter alienados fi duciariamente em favor da Securitizadora imóveis que representem valor igual ou superior 
a: (A) 150% (cento e cinquenta por cento) em relação ao somatório do (i) saldo devedor das Cédulas, de (ii) eventuais ou-
tras Obrigações Garantidas devidas pela Emitente; e (iii) do saldo devedor da Emissão Porte Figueira (“Razão Mínima de 
Garantia AF”); e (B) 200% (duzentos por cento) em relação ao somatório do (i) saldo devedor das Cédulas, líquido do Va-
lor Presente dos Direitos Creditórios CVC e dos Direitos Creditórios SCP JOT, de (ii) eventuais outras Obrigações Garanti-
das devidas pela Emitente; e (iii) do saldo devedor da Emissão Porte Figueira (“Razão Mínima de Garantia AF”); (vii) au-
torização para que a Emissora e o Agente Fiduciário tomem todas as medidas necessárias em decorrência das delibera-
ções acima descritas, incluindo, mas não se limitando, a celebração de aditamentos aos documentos da Emissão; e (viii) 
tomar ciência do recebimento pela Emissora da notifi cação de pré-pagamento entregue pela Devedora relativo ao paga-
mento antecipado facultativo dos certifi cados de recebíveis imobiliários da 24ª série da 4ª emissão da Emissora, com a 
respectiva liberação das garantias reais e fi dejussórias constituídas sob Condição Suspensiva na Emissão. Os Titulares dos 
CRI poderão se fazer representar na AGCRI por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com reconhe-
cimento de fi rma, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado. As procurações deverão ser enca-
minhadas com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de realização da AGCRI para os endereços 
eletrônicos (i) agentefi duciario@vortx.com.br; (ii) assembleias@vortx.com.br; (iii) gestao@isecbrasil.com.br; e (iv) 
juridico@isecbrasil.com.br ou enviados diretamente à VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 2º andar, 
conjunto 202, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Na data de realização 
da AGCRI, os representantes dos titulares dos CRI deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de antecedência, mu-
nidos do respectivo documento de identidade, bem como, dos documentos originais previamente encaminhados por e-
-mail ao Agente Fiduciário. A AGCRI será instalada em primeira convocação com a presença de Titulares dos CRI que 
representem, no mínimo, metade dos CRI em circulação, e em segunda convocação, com qualquer número, nos termos 
da cláusula 16.5 do Termo de Securitização, todas as deliberações serão tomadas, em primeira convocação ou em qual-
quer convocação subsequente, por 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulação detidos pelos titulares 
dos CRI presentes. Para os eventos previstos na cláusula 16.9.1 do Termo de Securitização, serão válidas as delibera-
ções tomadas pelos investidores que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI em circulação. 
O link para a participação da conferência será enviado a cada um dos titulares que se cadastrarem diretamente com o 
Agente Fiduciário e com a Securitizadora, mediante o envio de documentos de representação (contrato/estatuto social, 
atas de eleição, procurações, documentos de identifi cação - RG e CPF - dos signatários) para os e-mails do Agente Fi-
duciário e da Emissora, acima elencados. Termos aqui defi nidos com as iniciais maiúsculas e que não estejam aqui de-
fi nidos terão o signifi cado que lhes for atribuído nos Documentos da Operação.

São Paulo, 4.09.2020.  Isec Securitizadora S.A.

CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ/MF Nº. 29.938.085/0001-35 - NIRE Nº. 35.300.514.611 - COMPANHIA FECHADA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2020
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 29 de julho de 2020, às 10h00, na sede da Concessionária das Linhas 5 e 17 do Me-
trô de São Paulo S.A. (“Companhia”), localizada na Estrada de Itapecerica, nº. 4.157 - Bairro Capão Redondo, CEP: 
05.858-001, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 
6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital so-
cial, conforme se verifi ca das assinaturas constantes e apostas no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. 
CONVOCAÇÃO: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento das acionis-
tas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 
da LSA. 4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira e o Sr. Igor de Castro 
Camillo, como secretário. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a celebração do 1º Aditivo ao Contrato CCRACT-
-VM-4600049167/2020, entre a Companhia e Planova Planejamento e Construções S.A. (“Planova”). 6. DELIBE-
RAÇÕES: As acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, por unanimidade de votos, após 
debates e discussões, conforme atribuição prevista no artigo 6º, inciso (xii) do Estatuto Social da Companhia, deli-
beraram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 
1º, da LSA;  6.2. Aprovar a celebração do 1º Aditivo ao Contrato CCRACT-VM-4600049167/2020, entre a Compa-
nhia e a Planova, a fi m de estender o prazo de vigência do contrato em razão da demora das aprovações das licen-
ças pertinentes a execução da obra de requalifi cação de Santo Amaro, conforme termos e condições apresentados 
nesta assembleia. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavra-
da a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será 
assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e levada a regis-
tro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 29 de julho de 2020. Assinaturas: Luís Augusto Valença 
de Oliveira, Presidente da Mesa e, Igor de Castro Camillo, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., representada pelo 
Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira; e (2) RUASINVEST PARTICIPAÇÕES S.A., representada pelo Sr. Paulo José 
Dinis Ruas e Sra. Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz.  Certifi co que a presente é cópia fi el do original, lavrado no livro de Re-
gistro de Atas de Assembleias Gerais nº. 02, às folhas 26 e 27. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da 
Mesa, Assinado com certifi cado digital ICP Brasil, Igor de Castro Camillo - Secretário, Assinado com certifi cado digi-
tal ICP Brasil. JUCESP nº 346.381/20-4 em 28.08.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Fincapital Participações S.A. - CNPJ/MF: 30.318.033/0001-45 - NIRE: 35300518322
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 1.06.2020

Data, hora, local: 1.06.2020, 10hs, na sede, Avenida Santo Amaro, 48, conjunto 11, Itaim Bibi, São Paulo/SP. Presen-
ça: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Márcio Garcia de Souza, Secretário: Alexandre Wildt Borges. Deli-
berações aprovadas: (i) A alteração do endereço da sede da Companhia para a Avenida Santo Amaro, 48, 2º andar, 
conjunto 22, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04506-000. (i) (a): Em razão dessa deliberação, o artigo 2º do Estatuto So-
cial passa a vigorar sob a seguinte nova redação: “Artigo 2º A Companhia tem sede e domicílio, Avenida Santo Ama-
ro, 48, 2º andar, conjunto 22, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04506-000, podendo, mediante deliberação dos acionistas, 
manter e encerrar fi liais e escritórios em qualquer localidade do país”. (ii) A eleição para o cargo de Diretor, o Sr. Flá-
vio Borges Fortes, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil, RG 8.783.506 SSP/SP, CPF/MF 022.266.888-
11, residente e domiciliado São Paulo/SP, com mandato a encerrar-se em 1.06.2022 ou até a realização da AGO no ano 
de 2022, o que ocorrer por último, podendo ser reeleito. (iii) A reeleição os Diretores, (a) Márcio Garcia de Souza, 
brasileiro, casado, RG 03.503.790-2 IFP-RJ, CPF/MF 425.539.467-91; (b) Alexandre Wildt Borges, brasileiro, soltei-
ro, maior, administrador, RG 13.021.743-3 DIC-RJ, CPF/MF 739.656.931-15; e (c) Bruno Moreira da Gama, brasilei-
ro, casado, administrador de empresas, RG 17.986.669 SSP/SP, CPF/MF 165.020.988-60, todos residente e domiciliado 
São Paulo/SP; que são reconduzidos para um mandato unifi cado de 02 anos a encerrar-se em 1.06.2022 ou até a rea-
lização da AGO no ano de 2022, o que ocorrer por último, podendo ser reeleitos. (iii) (a): Considerando que o manda-
to unifi cado anterior dos diretores ora reconduzidos teve seu fi m em 28.05.2020, e em vista do contínuo cumprimen-
to de suas obrigações estatutárias em boa-fé, os efeitos da reeleição deliberada sob o item (ii) acima retroagem à data 
de 28.05.2020. Em razão da retroatividade da reeleição, os Acionistas ratifi cam todos os atos praticados pelos Direto-
res ora reconduzidos, realizados entre a data de 28.05.2020 até a presente data e estritamente no exercício de suas 
atribuições sob o Estatuto Social, para todos os fi ns legais, na medida permitida em lei. (iv) Todos os Diretores eleitos 
e/ou reeleitos declaram que não estão impedidos de exercer atividades mercantis. (v) Considerando as deliberações 
aprovadas, a Diretoria da Companhia passa a ser composta da seguinte forma: Diretores: Márcio Garcia de Sou-
za, Alexandre Wildt Borges, Bruno Moreira da Gama, Flávio Borges Fortes, todos acima qualifi cado com 
término do mandato em 1.06.2022. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 1.06.2020. Acionistas presentes: Fin-
vest Finanças e Investimentos S.A.; Márcio Garcia de Souza. JUCESP 346.040/20-6 em 27.08.2020. Gisela Si-
miema Ceschin - Secretária Geral.
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Nacionais

L200 Triton Sport 2021 chega com
novo design

Com muita tecnologia embarcada, design
bastante renovado, novo sistema de câmbio
automático de seis velocidades que oferece
menos vibrações e ruído no interior do veícu-
lo, além de um sistema de tração 4x4 ainda
mais robusto de última geração, a nova Mit-
subishi L200 Triton Sport 2021 reúne o con-
forto de um SUV de luxo, com novo sistema
multimídia da marca JBL com tela de 7 pole-
gadas, e com a robustez e a versatilidade que
só uma picape é capaz de oferecer.

Produzida em Catalão (GO), a picape
chegou em todas as concessionárias Mitsu-
bishi do Brasil em três diferentes versões e
preços: L200 Triton Sport GLS AT – R$
188.990; L200 Triton Sport HPE – R$ 212.990
e L200 Triton Sport HPE-S – R$ 232.990.

O veículo foi equipado com novas tecno-
logias que oferecem ainda mais conforto e
segurança aos seus ocupantes como, por
exemplo, a introdução do Sistema de Frena-
gem Autônoma (FCM) e Sistema de Monito-
ramento de Ponto Cego (BSW), além do ex-
clusivo sistema de tração Off Road Mode,
que adapta automaticamente as característi-
cas de tração, aceleração e torque ao terre-
no em que o veículo está trafegando, com
um simples toque em um botão.

A nova L200 Triton Sport 2021 pode ser
considerada a picape mais bonita disponível
no mercado brasileiro na atualidade. Por
fora, a dianteira da picape foi totalmente
redesenhada. As versões HPE e HPE-S, são
equipadas com faróis de neblina que ocu-
pam um generoso nicho, para uma capaci-
dade ainda maior de iluminação. Já a ver-
são topo de linha HPE-S, traz faróis bi-led
com DRL integrado, ajuste de altura e lava-
dor, perfeito para viagens noturnas ou situa-
ções de off road pesado com muita lama e
poeira.

Nas versões HPE e HPE-S os retrovi-
sores têm rebatimento elétrico com luz de
seta, capa cromada e desembaçador. As ma-
çanetas são cromadas e há estribos laterais
para facilitar o acesso.

O tamanho da carroceria, assim como a
boa distância entre eixos de 3.000 mm ga-
rantem à picape o menor raio de giro da ca-
tegoria, com apenas 5,9 metros. O para-cho-
que traseiro é equipado com sensores de es-
tacionamento e degrau de acesso à caçam-
ba.

As lanternas traseiras foram totalmente
redesenhadas e são de LED na versão HPE-

S. Para trazer ainda mais segurança, o brake
light foi integrado na tampa, uma solução in-
teligente para melhorar a visibilidade mesmo
se a carga transportada for alta.

A picape também conta com rodas mai-
ores em relação ao modelo anterior, agora
com 18 polegadas, equipadas de série com
pneus 265/60. A versão topo de linha HPE-S
traz rodas em design e acabamento exclusi-
vo para um visual ainda mais premium.

A caçamba tem capacidade de carga
1,055 tonelada que, aliado à capacidade de
reboque de até 2,3 toneladas, oferecem à nova
L200 Triton Sport 2021 uma imensa versatili-
dade. Ela também é revestida de série com o
protetor X-Liner, que além de impermeabili-
zar, protege a caçamba de riscos e corrosão,
mesmo em uso severo.

Para o reboque, a picape oferece como
item de série o Sistema de Assistente de Es-
tabilidade com Trailers (TSA). O sistema
auxilia a dirigibilidade e atua de forma a mini-
mizar os riscos de perda de controle que oca-
sionam o tombamento ou a posição de “L”,
tudo isso de forma automática, sem a neces-
sidade de interferência do motorista.

O sistema de suspensão é independente
na dianteira e com eixo rígido na traseira.

O sistema Super Select 4WD-II (SS4-
II) oferece ao motorista quatro modos distin-
tos de operação incluindo a reduzida, ideais
para o tráfego em diferentes tipos de terre-
no. Por meio do seletor no console central,
ele pode facilmente escolher o melhor ajuste,
dependendo do local e das características do
piso: 2H – Usado para estradas e vias públi-
cas; 4H – Ideal para estradas e pisos irregu-
lares, inclusive asfalto, serras e em condição
de chuva; 4HLc - Ideal para terreno aciden-
tado com superfícies de baixa aderência;
4LLc - Ideal para subidas ou descidas íngre-
mes, rochas, areia e lama.

A nova L200 Triton Sport 2021 conta com
o exclusivo Off-Road Mode. São quatro op-
ções que garantem um excelente desempe-
nho em diversos tipos de piso: Cascalho,
Lama/Neve, Areia e Pedra.

Outra novidade é o Controle de Descida
em Rampas (HDC). Por meio dele, o veículo
é capaz de descer as mais íngremes ladeiras,
mesmo com baixa aderência, sem que o mo-
torista precise pisar no freio ou no acelera-
dor, apenas controlando a velocidade entre 2
e 20 km/h pelos botões no volante.

A aptidão para encarar todos os tipos de

terrenos também está nos generosos ângulos
de entrada, saída e brake over, com 32º, 23º e
25º respectivamente, além da ampla capaci-
dade de travessia em trechos alagados, que
podem ter até 600 milímetros de profundida-
de.

Para situações onde uma ou mais rodas
estão destracionadas, a picape conta com o
Sistema Ativo de Controle de Tração (ATC).
O sistema de tração também conta com o
Sistema de Bloqueio do Diferencial Traseiro.

Tecnologia, conforto, performance e
segurança

O sistema de entretenimento colocado no
painel central é da marca JBL, uma das re-
ferências em qualidade de som e conectivi-
dade em todo o mundo. Com tela sensível ao
toque de 7 polegadas, o multimídia pode ser
totalmente integrado aos melhores smartpho-
nes do mercado por meio das tecnologias
Apple CarPlay e Android Auto.

Por ele, mais do que receber e fazer li-
gações por comando de voz e verificar os
níveis de sinal e de bateria direto na tela do
veículo, o motorista também pode espelhar
uma série de aplicativos como Waze, Google
Maps, Spotify e, com isso, manter sempre os
olhos o máximo de tempo na estrada.

O painel de instrumentos do motorista
também conta com um visual mais moderno
e conta agora com display colorido que exi-
bem inúmeras informações do computador de
bordo.

As versões HPE e HPE-S contam com

sensor crepuscular, um sistema de garante o
acendimento automático dos faróis, além de
sensor de chuva, sensores de estacionamen-
to e câmera de ré. A HPE-S ainda é equipa-
da com sensor de estacionamento frontal.

Para total conforto do motorista, a pica-
pe também vem de série com o sistema Smart
Keyless de abertura de portas e ignição do
motor. O sistema de ar condicionado é ain-
da mais eficiente por conta das saídas de
ar colocadas no teto, que permitem a re-
frigeração de toda a cabine de forma mais
rápida, ao captar o ar refrigerado da pri-
meira fileira e transferir para a fileira de
trás. Os passageiros do banco traseiro po-
dem ajustar a intensidade da ventilação em
até quatro níveis, através de um comando
localizado no teto.

Nas versões HPE e HPE-S o seletor
de temperatura é digital de duas zonas, para
o motorista e o passageiro do banco da fren-
te. Elas ainda trazem bancos revestidos em
couro com ajustes elétricos para o motorista.

A nova L200 Triton Sport traz como no-
vidade um novo sistema de transmissão au-
tomática de seis velocidades e, nas versões
HPE e HPE-S ainda conta com opções para
trocas sequenciais por meio de paddle shif-
ters no volante.

O motor que equipa todas as versões é o
2.4 Turbodiesel de quatro cilindros com es-
trutura leve em alumínio. Ele traz a tecnolo-
gia de válvulas variáveis MIVEC e turbina
de geometria variável, desenvolvendo 190cv

de potência e torque de 43,9 kgfm.
De série em todas as versões, a picape

traz o sistema de freios ABS com Distribui-
ção Eletrônica de Frenagem (EBD), que atua
em conjunto com o controle de estabilidade
(ASC) que acionam automaticamente os frei-
os e desaceleram o veículo de forma a man-
tê-lo na trajetória correta.

O modelo conta também com o sistema
Brake Override System (BOS), que monito-
ra constantemente os sinais do freio e acele-
rador. Caso o freio seja acionado junto com o
acelerador e configure uma situação de emer-
gência, o sistema reduz as rotações do motor
gradativamente até a parada total e controla-
da do veículo.

O sistema de Assistente de Partida em
Rampas (HSA) segura a picape parada por
aproximadamente 3 segundos nas partidas em
rampa.

A versão de entrada conta com dois air-
bags frontais enquanto as versões HPE e
HPE-S trazem sete bolsas de ar distribuídas
entre frontais, laterais e para o joelho do mo-
torista.

A versão HPE-S traz o Sistema de Mo-
nitoramento de Pontos Cegos (BSW), além
do Sistema de Alerta em Mudança de Faixa
(LDW), com alerta caso não tenha acionado
as setas. Esta versão topo de linha traz o sis-
tema Auto High Beam (AHB), que alterna o
farol alto para o baixo automaticamente ao
perceber um veículo vindo na direção con-
trária.

A inteligência integrada a bordo tam-
bém está presente no Sistema de Frena-
gem Autônoma (FCM), que equipa a ver-
são HPE-S. Uma vez identificada uma rota
de colisão, os freios ABS da nova L200
Triton Sport 2021 são acionados automatica-
mente.

A versão HPE-S conta também com a
tecnologia UMS, um sistema de prevenção
de aceleração involuntária que reduz o tor-
que do motor de forma a se evitar uma coli-
são contra objetos que estão a até quatro
metros de distância, caso o motorista se en-
gane e pressione o acelerador no lugar dos
freios, por exemplo.

O modelo também é equipado com o Sis-
tema de Alerta de Tráfego Traseiro (RCTA)
que, imediatamente após o motorista engatar
a marcha a ré, inicia uma varredura de possí-
veis objetos ou qualquer outro obstáculo que
se encontra atrás da picape.

Auto Dicas

Aparelho para exterminar
coronavírus em veículos

O risco de contaminação pelo coronaví-
rus com o processo de retomada das ativida-
des econômicas e reabertura do comércio traz
uma preocupação ainda maior com a higieni-
zação dos veículos de transporte coletivo, táxi
e carros de aplicativo e particulares. Mas uma
novidade que acaba de chegar ao Brasil ofe-
rece higienização rápida e eficiente para di-
versos tipos de veículos, com tecnologia de
vanguarda: é a luz ultravioleta C com lâmpa-
das de LED.

O equipamento Vírus Free UVC Power
Led foi importado do Canadá pela FFtech,
empresa brasileira que já trabalha com a tec-
nologia Mobileye para redução de colisões e
mortes no trânsito — um dispositivo com tec-
nologia israelense que funciona como um “ter-
ceiro olho” na condução de veículos, lendo
placas de velocidade e calculando distâncias
entre veículos, para prever impactos anteci-
padamente.

A empresa, que comercializa este “sal-
va-vidas” do asfalto, agora oferece mais pro-
teção aos motoristas e passageiros com o
Vírus Free UVC Power Led. O equipamen-
to é emissor de luz ultravioleta do tipo C, uma
onda eletromagnética do espectro solar que
não chega naturalmente ao planeta Terra, fi-
cando retida na camada de ozônio. Os outros
tipos de UV (o A e o B) chegam à superfície
do planeta.

A emissão artificial do UV tipo C, feita

por meio de lâmpadas, é utilizada há mais de
30 anos em países como Estados Unidos,
Canadá, China e na União Europeia, para
desinfecção de ambientes e materiais hospi-
talares, indústria alimentícia ou farmacêuti-
ca, entre outros, já que a luz UV tipo C des-
trói o DNA de qualquer micro-organismo,
como vírus, bactérias e fungos, incluindo o
coronavírus.

A tecnologia já é aprovada pelo órgão
norte-americano FDA (Food and Drug Ad-
ministration), que regula a liberação de re-
médios de forma semelhante à Anvisa no
Brasil e também recomendada pelo CDC
(Center for Deseabe Control and Preventi-
on), o maior centro de doenças contagiosas
do mundo, nos Estados Unidos; e pela Co-
missão Europeia.

No Vírus Free da FFtech a fonte emis-
sora de ultravioleta C é o LED (Light Emit-
ting Diode ou Diodo Emissor de Luz), tecno-
logia nova no mercado que traz vantagens
como maior potência, eficiência e desinfec-
ção mais rápida. O equipamento também é
menor do que os que utilizam lâmpadas con-
vencionais, facilitando o uso em diversos ti-
pos de veículos, como ônibus, aviões, carros
de aplicativos ou particulares, além de qual-
quer ambiente interno, como centros cirúrgi-
cos, quartos hospitalares, terminais rodoviá-
rios e indústrias.

O serviço de desinfecção com o Virus

Free em um ônibus, por exemplo, utiliza 4 ou
5 fontes emissoras instaladas por um técni-
co, que segue protocolos de segurança, e
aciona os equipamentos a uma distância mí-
nima de 3 metros, já que o ser humano não
pode ter contato com a luz UV do tipo C. A
emissão dura de 5 a 15 minutos para higieni-
zação, dependendo do tipo de veículo, tama-
nho, número de bancos etc.

É garantida 100% de desinfecção nas
superfícies onde os passageiros têm contato,
como bancos, vidros, maçanetas, cinto de
segurança, locais onde as pessoas podem
colocar a mão, sentar e se contaminar, even-
tualmente.

Em relação à limpeza tradicional, feita
com produtos desinfetantes e álcool em gel,
a desinfecção com ultravioleta tipo C leva
vantagem porque a aplicação não depende
da atuação humana, que nem sempre conse-
gue acessar todas as superfícies do veículo e
esfregar o local com a quantidade de produto
adequada.

Outro ponto de atenção são os bancos,
que podem ser manchados ou estragar o te-
cido com os produtos líquidos. A limpeza a
seco feita pelo Vírus Free também protege
circuitos elétricos e eletrônicos do veículo, já
que soluções com névoas ou aerossóis po-
dem prejudicar estes componentes.

O Vírus Free UVC Power Led trabalha
com radiação ultravioleta emitida em uma
faixa entre 250 e 280 Nm, considerada como
o padrão de ouro na efetividade da desinfec-
ção. Os LEDs de alta emissão de UVC são
vinte vezes mais eficientes que as lâmpadas
mais tradicionais de vapor de mercúrio.

Entre as suas vantagens, destacam-se
ainda a de não oferecer riscos de contamina-
ção aos funcionários de limpeza; a de poder
ser aplicada em qualquer lugar, sem necessi-
dade de instalações especiais; a de não pre-
cisar de investimento em equipamentos ou na
compra de desinfetantes especiais; a de ter
custo de desinfecção menor que uma lava-
gem interna; e a de poder ser realizada rapi-
damente nas paradas dos veículos, permitin-
do à ligeira circulação.

Mais informações sobre o Vírus Free
UVC Power Led podem ser encontradas di-
retamente no www.fftechbr.com.br/uvcpo-
werled, e-mail uvc@fftechbr.com.br, tel. (11)
5085-5400 e Whatsapp (11) 95301-2341. A
FFtech fica à rua João Adolfo, 118, sala 62,
São Paulo, SP, 01049-910.

A Ford inaugurou a concessionária Stu-
dio em São Paulo, ampliando o atendimento
para os clientes nas áreas de vendas e servi-
ços em um ponto nobre da maior cidade do
Brasil. Localizada na Avenida dos Bandei-
rantes, 2020, no bairro do Itaim, a nova re-
venda tem instalações projetadas dentro do
novo padrão global da marca, chamado Ford
Signature, que privilegia a transparência no
atendimento e o conforto dos clientes, com
áreas amplas e envidraçadas.

Com área total de 1.000 m2 e 660 m2 de
área construída, a Studio dispõe de uma es-
trutura completa, incluindo showroom, venda
de peças, oficina e quatro boxes de Express
Service para a realização de serviços rápi-
dos em até 2 horas, além de alinhamento.
Todas as dependências contam com wi-fi para
os cientes.

Como toda a Rede Ford, a concessioná-
ria foi certificada pelos novos protocolos de
higiene e atendimento da marca, com regras
rígidas para a proteção da saúde dos clien-

Truck

A Volkswagen Financial Services Brasil
apresenta vantagens especiais para o lança-
mento da família de Extrapesados VW, com
carência de 12 meses para pagamento da
primeira parcela do financiamento. Os novos
modelos são o Meteor 29.520 6x4, Meteor
28.460 6x2 e o Constellation 33.460 6x4, to-
dos equipados com motor de 13 litros, que
proporciona elevada durabilidade e economia
de combustível.

Mais um destaque são as taxas de finan-
ciamento promocional, que variam de 0,59%
a.m. a 0,89% a.m., com 12 meses de carên-

Ford inaugura a
concessionária Studio

tes, visitantes e funcionários, incluindo o uso
de máscara, álcool em gel, distanciamento
social e limpeza sistemática dos veículos e
instalações.

A nova loja oferece também todo o car-
dápio de novos serviços da marca, em que o
cliente não precisa sair de casa para realizar
desde o test-drive e compra até a manuten-
ção do veículo, com retirada e entrega em
domicílio por funcionários treinados, além da
desinfecção de veículos Ford Clean.

A Studio pertence ao grupo Amazonas,
que tem 40 anos de experiência no setor au-
tomotivo com operações multimarcas e atua
na bandeira Ford desde 2013, com a con-
cessionária na Avenida Sumaré, em São
Paulo. Com um trabalho que tem como va-
lores o foco no cliente, a excelência opera-
cional, a ética e transparência e o trabalho
em equipe, tornou-se um dos líderes do se-
tor. A Rede Ford hoje é formada por 284
concessionárias, distribuídas em todas as
regiões do Brasil.

Primeiro pagamento
após um ano

cia, em planos de CDC, sendo válidas ape-
nas para os novos extrapesados, até 31 de
dezembro deste ano.

Os caminhões chegam para transformar
o transporte de carga e expandir o portfólio
da marca com os maiores caminhões Vo-
lkswagen já apresentados.  Englobando a
faixa de 460 cv a 520 cv de potência, as
novidades permitem à fabricante ingressar
em novas categorias, com soluções para
atender à completa gama de caminhões de
3,5 toneladas a 125 toneladas, a mais abran-
gente do mercado.
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