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Decisão sobre despesas públicas
 é da classe política, diz Guedes

São Paulo ultrapassa 900 mil
casos confirmados de covid-19
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Governo vai manter o Bolsa
Família, diz Bolsonaro

Brasil avança no Ideb, mas
apenas ensino fundamental

cumpre meta

www.jornalodiasp.com.br
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Comercial
Compra:   5,28
Venda:       5,28

Turismo
Compra:   5,26
Venda:       5,58

Compra:   6,26
Venda:       6,26

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

32º C

14º C

Quarta: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Previsão do Tempo

Esporte

OMC conclui
que EUA

quebraram
regras ao

impor tarifas
sobre China

A Organização Mundial do
Comércio (OMC) concluiu na
terça-feira (15) que as tarifas
adotadas pelos Estados Unidos
sobre mais de US$ 200 bilhões
em produtos chineses em 2018
foram inconsistentes com as
regras globais de comércio.

Um painel de três pessoas
da OMC determinou que os
EUA não mostraram porque as
tarifas, adotadas após investi-
gação sobre transferência de
tecnologia e propriedade inte-
lectual, seria uma exceção jus-
tificável das obrigações de
Washington.               Página 3

China ganha
força em
agosto e
consumo

melhora em
impulso para

economia
A produção industrial da

China acelerou no ritmo mais
forte em oito meses em agos-
to, enquanto as vendas varejis-
tas cresceram pela primeira
vez neste ano, sugerindo que
a recuperação econômica está
ganhando ritmo conforme a
demanda começa a melhorar
em meio à crise do novo co-
ronavírus.

A queda anual do investi-
mento em ativos fixos entre
janeiro e agosto também se
moderou graças ao estímulo
de Pequim, mas autoridades
permanecem cautelosas sobre
as perspectivas dados os riscos
externos elevados, incluindo a
intensificação das tensões
sino-americanas.          Página 3
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O Brasil avançou no Índice de
Desenvolvimento da Educação
Básica (Ideb) em todas etapas
de ensino, mas apenas nos anos
iniciais do ensino fundamental,
do 1º ao 5º ano, cumpriu a meta
de qualidade nacional estabele-
cida para 2019. Os resultados
foram divulgados na terça-fei-
ra, (15) pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep).

Medido a cada dois anos, o
Ideb é o principal indicador de
qualidade da educação brasilei-
ra. O índice registrado nos anos
iniciais no país passou de 5,8,
em 2017, para 5,9, em 2019,
superando a meta nacional de
5,7 considerando tanto as esco-
las públicas quanto as particu-
lares. Nos anos finais do ensi-
no fundamental, do 6º ao 9º
ano, avançou de 4,7 para 4,9.

No entanto, ficou abaixo da
meta fixada para a etapa, 5,2. No
ensino médio, passou de 3,8
para 4,2, ficando também abai-
xo da meta, que era 5.

O Ideb é calculado com base
em dados de aprovação nas es-
colas e de desempenho dos es-
tudantes no Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Bá-
sica (Saeb). O Saeb avalia os
conhecimentos dos estudantes
em língua portuguesa e mate-
mática. O índice final varia de
0 a 10.

O índice tem metas diferen-
tes para cada ano de divulgação
e também metas específicas na-
cionais, por unidade da federa-
ção, por rede de ensino e por es-
cola. A intenção é que cada ins-
tância melhore os índices para
que o Brasil atinja o patamar edu-
cacional da média dos países da
Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico
(OCDE).                        Página 6

O presidente Jair Bolsonaro
declarou na terça-feira, (15)
que o governo não vai suspen-
der reajustes das aposentado-
rias e do Benefício de Presta-
ção Continuada (BPC) - auxí-
lio pago a idosos e pessoas com
deficiência de baixa renda. O
presidente descartou também a
criação do programa Renda
Brasil até 2022 - iniciativa que
estava em estudo para expan-
dir o alcance e suceder o Bol-
sa Família, que é pago a famí-
lias que estão em situação de
pobreza extrema e miséria.

Em vídeo publicado nas re-
des sociais, Bolsonaro citou no-
tícias que dizem que a intenção
do governo é congelar as apo-
sentadorias para garantir recur-
sos para o Renda Brasil. “Eu já
disse que jamais vou tirar dinhei-

ro dos pobres para dar para os
paupérrimos. Quem por ventu-
ra vier a propor para mim uma
medida como essa, eu só posso
dar um cartão vermelho para
essa pessoa. É gente que não tem
um mínimo de coração, não tem
o mínimo de entendimento
como vivem os aposentados do
Brasil”, disse.

De acordo com o
Bolsonaro, “pode ser que al-
guém da equipe econômica te-
nha falado sobre este assunto”,
mas que seu governo “jamais”
vai congelar salários de aposen-
tados ou reduzir o BPC “para
qualquer coisa que seja”. “Até
2022, no meu governo, está
proibido falar a palavra Renda
Brasil, vamos continuar com o
Bolsa Família e ponto final”,
destacou.                 Página 6
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Recordista de títulos e atual campeão do
Sertões formam dupla inédita na Porsche Cup

Lucas Moraes

O maior campeão do Ser-
tões nos carros, Guiga Spine-
lli, e o atual campeão, Lucas
Moraes, formarão uma dupla
inédita que agora vai trocar as
estradas de terra pelo asfalto
no próximo final de semana.
Os dois pilotos vitoriosos vão
competir na Porsche Cup En-
durance Series, que começará
em 19 de setembro no Velocit-
ta, em Mogi Guaçu (SP), onde,
curiosamente, será feita tam-
bém a largada do Sertões 2020.

A dupla que soma seis tí-
tulos no maior Rally das Amé-
ricas vai competir com o
Porsche da classe 3.8. “É le-
gal ter um carro com o maior
vencedor do Sertões e com o
atual campeão, que também é
o piloto mais jovem a vencer

no Sertões. Somos adversários
no Sertões, mas vamos nos unir
na Porsche. Sabemos que a per-
formance vai ser diferente, esta-
remos correndo contra pilotos
muito experientes e acostuma-
dos com asfalto. Mas é uma
oportunidade muito especial”,
diz Guiga, que que é patrocinado
por BR Distribuidora com a mar-
ca Lubrax, além de iCarros, XP
Investimentos, Mitsubishi Mo-
tors, Fairfax Seguradora, Protu-
ne e Dacar Motorsports

O Velocitta também recebe-
rá a largada do Sertões no dia 31
de outubro, porém no traçado
off-road do complexo. Atual
campeão do Sertões nos carros,
Lucas Moraes falou sobre a
oportunidade de unir forças com
outro vencedor da competição,

desta vez na Porsche Cup En-
durance Series.

“O Guiga (Spinelli) me
convidou para fazer o Endu-
rance com ele e é uma honra
estar ao lado de um pentacam-
peão do Sertões, além de
também realizar o meu sonho
de pilotar essas máquinas que
são os Porsche GT3. Vamos
fazer o nosso melhor”, com-
pletou Lucas.

O Porsche Cup Endurance
Series terá três provas no to-
tal, sendo a primeira no Ve-
locitta no dia 19 de setem-
bro. A segunda etapa será dis-
putada em Goiânia, no dia 24
de outubro, enquanto a etapa
final está marcada para o dia
6 de dezembro, nos 500km de
Interlagos.
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Equipe Can-Am Monster Energy faz
dobradinha na última especial do RN1500

A equipe Can-Am Mons-
ter Energy terminou mos-
trando força o RN1500, se-
gunda etapa do Campeona-
to  Bras i le i ro  de  Ral ly
Cross Country para UTVs.
Bruno Varela e Gustavo
Bortolanza venceram a últi-
ma especial da prova, ao
completarem em
2h45min54s os 217 quilô-
metros da especial disputada,
com largada e chegada em
Mossoró (RN).

O time ainda viu Rodrigo
Varela e Gunar Dums termina-
rem a especial na segunda po-

sição, ficando somente três se-
gundos atrás dos vencedores e
garantindo o 1-2 da equipe no dia
de hoje. Reinaldo Varela, pai de
Bruno e Rodrigo, fechou a espe-
cial com o décimo lugar ao lado
do navegador Gustavo Gugelmin.

Das sete especiais disputadas
pelo campeonato brasileiro –
três delas no Rally Jalapão e qua-
tro no RN1500 –, cinco foram
vencidas pela equipe Varela Can-
Am Monster Energy. Com os re-
sultados da especial de domingo,
Reinaldo e Gugelmin foram os
vencedores na categoria Over
Pro, além de terminarem na ter-

ceira posição da classificação
geral. Já Rodrigo e Dums fica-
ram com a sexta posição geral e
em terceiro na categoria UT1.

Mesmo com a vitória, Bruno
e Bortolanza não completaram a
prova, já que abandonaram o ter-
ceiro estágio. Gabriel Varela e
Eduardo Shiga sofreram um ca-
potamento no segundo dia de
corrida, mas saíram ilesos do
UTV Can-Am Maverick X3 Tur-
bo. No acumulado dos quatro
dias, a vitória no RN1500 coube
à dupla Denísio do Nascimento/
Idali Bosse.

A próxima etapa do Campeo-
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Rodrigo e Gunar completaram a dobradinha da equipe

nato Brasileiro de Rally Cross
Country será o Sertões, prova

IBGE: covid-19 afeta 38,6%
das empresas na 1ª quinzena

de agosto

Cobertura vacinal na
pandemia está abaixo de 60%

SP tem melhor resultado
 nos anos finais do
ensino fundamental

Com o isolamento social e o
medo de comparecer aos servi-
ços de saúde durante a pandemia
de covid-19, a cobertura vacinal
no Brasil este ano está muito
abaixo da meta, com algumas va-
cinas do calendário básico do
Programa Nacional de Imuniza-
ção (PNI) não atingindo metade

do público-alvo esperado.
O alerta foi feito na terça-fei-

ra, (15) pela Sociedade Brasileira
de Imunização (SBIm), durante o
lançamento da campanha
#CRIE+proteção, para divulgação
dos serviços gratuitos dos Centros
de Referência para Imunobiológi-
cos Especiais (Cries).    Página 4

marcada para entre os dias 30
de outubro e 7 de novembro.
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SP tem melhor resultado nos anos
finais do ensino fundamental

Lembre sempre de lavar as mãos

cesar@cesarneto.com 

O estado de São Paulo teve
o melhor resultado do Brasil nos
anos finais do ensino fundamen-
tal e voltou a crescer nas outras
etapas do ensino, de acordo com
o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb) 2019,
divulgado na terça-feira, (15)
pelo Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais
(Inep).

O Ideb é um indicador de
qualidade do ensino fundamen-
tal e do ensino médio e é divul-
gado a cada dois anos, com no-
tas de zero a dez levando em con-
ta o número de estudantes que
passou de ano e o desempenho
em português e matemática.

Segundo os dados, nos anos
iniciais do ensino fundamental
(4ª série ou 5º ano), São Paulo
saltou de 6,5 pontos para 6,6
pontos. Nos anos finais (8ª sé-
rie ou 9º ano), a pontuação de
4,8 em 2017, foi para 5,2 pon-
tos em 2019.

No ensino médio, a rede es-
tadual de São Paulo registrou o

maior crescimento de sua histó-
ria, ao passar de 3,8 pontos para
4,3 pontos, ficando em quinto
lugar no ranking entre os esta-
dos nesse item.

“Estou muito feliz com o
crescimento do ensino médio
do Brasil. Sonho com um país
que continue avançando. O
crescimento de São Paulo é
muito importante, estamos
nos movendo dentro da nossa
própria comparação, ainda
mais se levarmos em conta o
tamanho da nossa rede”, disse
o secretário estadual de Educa-
ção, Rossieli Soares.

De acordo com Rossieli, a
pandemia da covid-19 pode im-
pactar negativamente nas ten-
dências de crescimento do Ideb
para os próximos anos. “Preci-
samos fazer essa reflexão en-
quanto sociedade sobre o que
está acontecendo. A pandemia
trouxe aumento do desemprego
e há um consequente risco de
evasão escolar. Só vamos enten-
der isso na virada do próximo

ano”, disse.
O secretário ressaltou que o

estado tem feito todos os esfor-
ços para manter os resultados da
educação, implementando ferra-
mentas que possibilitem que os
estudantes continuem estudan-
do. “Tudo isso que estamos con-
seguindo avançar é muito impor-
tante, mas nada substitui a esco-
la presencial e a possibilidade de
aprendizado em sala de aula”,
disse.

Volta às aulas
Rossieli disse que o gover-

no estadual está aguardando o
resultado da próxima fase do in-
quérito sorológico, previsto pela
prefeitura de São Paulo ainda
para esta semana. A partir daí, o
secretário disse que serão fei-
tas reuniões com a administra-
ção municipal e órgãos respon-
sáveis para avaliar a possibilida-
de de volta às aulas.

“O inquérito sorológico
deve ser observado, mas não
deve ser o único índice a ser le-

vado em conta para qualquer tipo
de tomada de decisão, porque
tem fatores distintos que acabam
influenciando”, explicou.

Rossieli disse que a autori-
zação para o retorno às aulas
deve ser em conjunto e não só
para a escola pública ou privada,
justamente por uma questão de
igualdade. “Se a rede pública não
está pronta e a privada estiver é
outra coisa. Ou o inverso. Te-
mos muitos escolas da rede pri-
vada prontas, mas temos muitas
que também têm dificuldade,
porque nem todas têm a mesma
estrutura”.

Segundo o secretário, as au-
las já começaram a retornar nos
municípios que autorizaram as
atividades de reforço presenci-
al, e isso está sendo acompanha-
do semanalmente. “Algumas vol-
taram na semana passada, outras
estão voltando esta semana, gra-
dativamente e de forma opcio-
nal, professores, alunos, família,
e a própria escola opcional”.
(Agência Brasil)

Secretaria de Turismo lança concurso
de roteiros turísticos virtuais

A Secretaria de Turismo aca-
ba de lançar um concurso de ro-
teiros turísticos virtuais. A ação
é voltada para os guias de turis-
mo de todo o Estado de São Pau-
lo e recebe inscrições até dia 26
de outubro.

A iniciativa, criada pela Se-
cretaria de Turismo, seleciona-
rá trabalhos de 369 municípios
pré-determinados, que se enqua-
drem nas seguintes categorias:

estância, interesse turístico
(MIT) ou que pertençam a uma
das 49 regiões turísticas paulis-
tas. Os roteiros, em formato de
vídeo, devem ter entre 20 minu-
tos e 40 minutos de duração. A
lista completa de cidades e o
edital do concurso estão no
www.turismo.sp.gov.br.

Serão selecionados três ro-
teiros por município, sendo um
contemplado e dois suplentes. O

concurso foi criado para os gui-
as profissionais de turismo que,
pessoas físicas, ficaram impos-
sibilitados de trabalhar em razão
da COVID-19. Os vencedores
serão premiados com R$ 726, o
que equivale a seis horas de tra-
balho, segundo a tabela do sin-
dicato da categoria no estado,
que está apoiando a iniciativa.

Com o concurso, além de
auxiliar os guias, a Secretaria de

Turismo terá material digital atu-
alizado, produzido por profissi-
onais que conhecem os destinos.
Os vídeos serão utilizados nas
ações de promoção, como redes
sociais, sites e blogs. Os concor-
rentes devem residir e exercer a
profissão no estado de São Pau-
lo há pelo menos seis meses,
além de estarem inscritos no
cadastro nacional do Ministério
do Turismo (Cadastur).

São Paulo ultrapassa 900 mil
casos confirmados de covid-19

O estado de São Paulo ultra-
passou na terça-feira, (15) a mar-
ca de 900 mil casos confirmados
de covid-19, doença provocada
pelo novo coronavírus. Com o
registro de 7.922 novas infec-
ções registradas nas últimas 24
horas, o estado soma agora
901.271 casos confirmados.

São Paulo também contabi-
lizou, nas últimas 24 horas, 321

mortes por covid-19, totalizan-
do 32.963 óbitos pela doença
desde o início da pandemia. Os
registros de óbitos e de novos
casos costumam ser maiores nos
balanços divulgados às terças-
feiras, por causa de um atraso
que ocorre nas notificações aos
finais de semana.

O estado ainda registra um
alto número de mortes e de ca-

sos, mas vem apresentando que-
da nos indicadores. Há cinco
semanas, São Paulo registra a
diminuição na média móvel de
mortes por dia e, há duas sema-
nas, redução na média móvel de
casos. A queda é lenta, mas tem
sido constante.

Do total de casos diagnosti-
cados, 763.246 pessoas estão
recuperadas, sendo 99.736 após

internação.
Há 10.455 pessoas interna-

das em todo o estado em casos
suspeitos ou confirmados do
novo coronavírus, sendo que
4.455 delas estão em estado gra-
ve. A taxa de ocupação de leitos
de unidades de terapia intensiva
(UTI) é de 50,7% no estado e de
50,3% na Grande São Paulo.
(Agência Brasil)

Detran.SP oferece documento de
licenciamento do veículo 100% digital

Cada vez mais digital, o
Detran.SP investiu em tecnolo-
gia para facilitar a vida do cida-
dão. Desde maio deste ano, o li-
cenciamento de veículos passou
a ser 100% digital.  Portanto, o
motorista não precisa ir mais a
uma unidade de atendimento
Detran.SP ou Poupatempo para
emissão anual do Certificado de
Registro e Licenciamento do
Veículo (CRLV), documento de
porte obrigatório que permite a
circulação do veículo.

A mudança atende à Delibe-
ração nº180/19 do Conselho
Nacional de Trânsito (Contran),
que estabelece a substituição do
CRLV em papel pela via eletrô-
nica, chamada de CRLV-e. Com
a mesma validade jurídica da ver-
são impressa, o CRLV Digital
beneficia mais de 30 milhões de
proprietários de veículos do es-

tado São Paulo.
“Mesmo não sendo mais

emitido pelo Detran.SP e entre-
gue pelos Correios, o processo
para solicitar o documento do
veículo ficou mais ágil e práti-
co. O serviço está disponível nos
portais do Detran e Poupatem-
po, além do app Poupatempo
Digital e pode ser feito com se-
gurança e comodidade, sem a
necessidade sair de casa”, expli-
ca Ernesto Mascellani Neto,
presidente do Departamento Es-
tadual de Trânsito.

Serviços online
Durante a pandemia de CO-

VID-19, o órgão ampliou em
48% as opções de serviços on-
line para manter os atendimen-
tos aos usuários. São 64 opções
disponíveis no portal
(www.detran.sp.gov.br) e pelo

aplicativo Detran.SP. Juntos,
Poupatempo e Detran.SP ofere-
cem mais de 110 serviços digi-
tais. De maio até agosto deste
ano foram emitidos cinco mi-
lhões de licenciamentos digitais
no estado de São Paulo.

Com o número do Renavam,
após pagar os débitos vinculados
ao veículo e a taxa do licencia-
mento em terminais de autoaten-
dimento, agências bancárias, in-
ternet banking ou casas lotéri-
cas, o Certificado de Registro e
Licenciamento do Veículo
(CRLV) ficará disponível para
download e impressão no item
Licenciamento Digital nos por-
tais do Detran.SP
(www.detran.sp.gov.br) e do
P o u p a t e m p o
(www.poupatempo.sp.gov.br) ,
no aplicativo Carteira Digital de
Trânsito – CDT, do Governo Fe-

deral, e ainda no portal de servi-
ços do Denatran (https://
portalservicos.denatran.serpro.gov.br).

O documento poderá ser sal-
vo no próprio celular ou impres-
so em casa, com impressora co-
mum, no papel A4, em tinta pre-
ta, em página única.  Vale lem-
brar que o licenciamento anual
é um procedimento obrigatório
que autoriza a circulação do ve-
ículo em vias públicas. A falta de
licenciamento é uma infração de
trânsito prevista no Código de
Trânsito Brasileiro (CTB).

Também está disponível para
consulta o calendário de licen-
ciamento para veículos de pas-
sageiros, ônibus, reboque e se-
mirreboque. O pagamento para
qualquer final de placa pode ser
feito a partir de abril e até o úl-
timo dia útil do mês referente ao
número final da placa.

Estado paga mais de R$ 350 milhões de bônus
para 166 mil servidores da Educação

O Governo de São Paulo
vai pagar cerca de R$ 350 mi-
lhões em bônus para 166 mil
servidores da Secretaria da
Educação do Estado (Seduc-
SP). O benefício é calculado a
partir das notas do Índice de
Desenvolvimento da Educação
de São Paulo (Idesp) de 2019.

Os beneficiados atuam em
4.166 escolas que cumpriram
alguma parte da meta 2019. O
valor médio do bônus é supe-

rior a R$ 2 mil. O pagamento
ocorre, em parcela única, no
dia 25 de setembro.

Entre o total de servidores
que serão contemplados, 129
mil são professores de ensino
fundamental e médio. Mas
além deles, diretores, agentes
de organização e equipes téc-
nicas das escolas e órgãos cen-
trais também têm direito ao
bônus.

“No dia 25 de setembro

será liberado o bônus 2019 aos
professores e a todos os pro-
fissionais que alcançaram as
metas – nossos diretores,
agentes de organização esco-
lar, supervisores. É a valoriza-
ção dos nossos profissionais
da educação, com foco na
aprendizagem, reconhecendo
aqueles que avançaram”, desta-
ca o secretário da Seduc-SP,
Rossieli Soares.

Para chegar ao valor indi-

vidual, a Secretaria considera
se a unidade avançou, atingiu
ou superou a meta estipulada
para o período. Os servidores
precisam ainda ter trabalhado,
no mínimo, em dois terços do
ano letivo.

Escolas que superaram
suas metas terão um adicional
de até 20% da Bonificação por
Resultados. Quando a meta não
é atingida, é calculado o avan-
ço proporcional da escola.

M Í D I A S
Jornalista desde 1990, Cesar Neto  vem publicando esta

coluna diária de política na imprensa (São Paulo - Brasil)
desde 1993. Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi

se tornando referência da liberdade possível . No Twitter,
@CesarNetoReal ... Email cesar@cesarneto.com

+
CÂMARA (SP)
Enquanto o vereador Ricardo Nunes (MDB) ainda come-

mora ter sido levantado a vice na chapa por reeleição de Bru-
no Covas (PSDB), o colega Camilinho (PSB) lamenta a im-

prensa não publicar que além do TSE, o TRE (SP) também o
absolveu por 7 a zero de doação suspeita em 2016

+
PREFEITURA (SP)
Conforme antecipado por esta coluna - desde 2019 - o de-

putado federal Russomanno será ‘ungido’ candidato do RE-
PUBLICANOS (ex-PRB) pra disputar a prefeitura paulistana

pela 3ª vez. Desta vez, não liderar será vantagem pra uma ar-
rancada, caso Bolsonaro venha apoiar num 2º turno

+
ASSEMBLEIA (SP)
Seria muito importante que a bancada cristã protestante-

evangélica na ALESP se manifestasse sobre as igrejas serem
perdoadas de algumas dívidas e não tributadas. Temos por lá a

irmã do Edir Macedo - Edna (REPUBLICANOS ex-PRB) - e o
filho do RR Soares, deputado Daniel (DEM)

+
GOVERNO (SP)
João Doria (dono do PSDB ‘liberal de centro’) segue não

‘assinando recibo’ pra metralhadora ambulante diária que o co-
municador Datena (Band tv) passou a usar contra ele e o Bru-

no Covas (ambos PSDB), em relação aos números de infecta-
dos e mortos pela Covid 19 no Estado de São Paulo

+
CONGRESSO (BR)
Ficou estreito o caminho pra deputada Joice (PSL que foi

da família Bolsonaro) em sua campanha pela prefeitura de São
Paulo. Acontece que o ainda dono do partido - deputado fede-

ral (PE) Bivar - sabe bem que foi de nano a mega por causa da
candidatura do Jair Bolsonaro à Presidência

+
PRESIDÊNCIA (BR)
Bolsonaro segue sendo bem simples. O que mudou, foi sua

relação com o Congresso e até com o Supremo, refazendo as
suas Comunicações (Arma de Comando). Por exemplo: só ago-

ra promover o general Pazuello em Ministro da Saúde, porque
pode ganhar a guerra contra a Covid 19

+
PARTIDOS (BR)
Nos 33 partidos políticos brasileiros aumentam as dispu-

tas entre seus sócios preferenciais se tornarem donos defini-
tivos. É o caso do PSC (Partido Social Cristão), no qual o de-

putado federal (SP) Gilberto Nascimento tá quase que obriga-
do a assumir a História pós-Witzel e pastor Everaldo

+
H I S T Ó R I A S
Caso tivesse ganho a eleição paulistana (ganha pelo ex-Pre-

sidente Jânio Quadros) pra prefeitura de São Paulo em 1985
(data da volta das diretas pras prefeituras das Capitais), FHC

seria o 1º eleito pelo PMDB (voltou a ser MDB). Entre seus
erros, não afirmou se acreditava ou não em DEUS
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Lembre sempre de lavar as mãos

OMC conclui que
EUA quebraram
regras ao impor

tarifas sobre China
A Organização Mundial do Comércio (OMC) concluiu na ter-

ça-feira (15) que as tarifas adotadas pelos Estados Unidos sobre
mais de US$ 200 bilhões em produtos chineses em 2018 foram
inconsistentes com as regras globais de comércio.

Um painel de três pessoas da OMC determinou que os EUA
não mostraram porque as tarifas, adotadas após investigação so-
bre transferência de tecnologia e propriedade intelectual, seria
uma exceção justificável das obrigações de Washington.

O painel determinou que as taxas eram inconsistentes com
as regras comerciais porque se aplicavam apenas à China e esta-
vam acima das taxas máximas com as quais os EUA se compro-
meteram.

Também determinou que os EUA não explicaram adequada-
mente a escolha de produtos afetados pelas tarifas, ou o motivo
de as medidas serem necessárias com base no que Washington
viu como apropriação indevida e competição injusta pelas em-
presas chinesas.

“O painel recomenda que os EUA deixem suas medidas em
conformidade com suas obrigações”, disse o relatório.

Os Estados Unidos podem apelar da decisão desta terça-fei-
ra. No entanto, isso deixaria o caso num limbo legal, porque Wa-
shington bloqueou a nomeação de juízes para o órgão de apela-
ção da OMC, impedindo-o de reunir o número mínimo necessá-
rio para julgar os casos. (Agência Brasil)

China ganha força
em agosto e consumo
melhora em impulso

para economia
A produção industrial da China acelerou no ritmo mais forte

em oito meses em agosto, enquanto as vendas varejistas cresce-
ram pela primeira vez neste ano, sugerindo que a recuperação
econômica está ganhando ritmo conforme a demanda começa a
melhorar em meio à crise do novo coronavírus.

A queda anual do investimento em ativos fixos entre janeiro
e agosto também se moderou graças ao estímulo de Pequim, mas
autoridades permanecem cautelosas sobre as perspectivas dados
os riscos externos elevados, incluindo a intensificação das ten-
sões sino-americanas.

A demanda externa forte, a recuperação da pandemia e a de-
manda reprimida das enchentes contribuíram para os dados ro-
bustos de atividade em agosto”, disse Ting Lu, economista-che-
fe do Nomura, em nota.

“Esperamos mais recuperação, embora gradual, do setor de
serviços, uma melhora contínua nas vendas no varejo e elevado
crescimento do investimento em ativo fixo.”

O crescimento da produção industrial acelerou a 5,6% em
agosto sobre o ano anterior, ritmo mais forte em oito meses,
mostraram dados da Agência Nacional de Estatísticas na terça-
feira (15).

Analistas consultados pela Reuters esperavam aumento de
5,1% ante alta de 4,8% em julho.

As vendas varejistas também superaram as expectativas com
alta de 0,5% na comparação anual, interrompendo sete meses de
queda e diante de projeção de estagnação. Em julho, as vendas
recuaram 1,1%, mas a confiança do consumidor tem melhorado
recentemente.

A queda no investimento em ativos fixos desacelerou com
recuo de 0,3% entre janeiro e agosto sobre o mesmo período do
ano anterior, comparado com expectativa de perda de 0,4% e
declínio de 1,6% nos sete primeiros meses do ano.

O investimento em ativos fixos do setor privado, que respon-
de por 60% dos investimentos totais, caiu 2,8% entre janeiro e
agosto, comparado com a queda de 5,7% nos sete primeiros me-
ses. O investimento imobiliário, importante motor de cresci-
mento, também saltou no melhor ritmo em 16 meses em agosto.
(Agência Brasil)

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse na terça-
feira, (15) que foi distorcida a
informação sobre a criação do
programa Renda Brasil e a de-
sindexação de despesas públicas,
que está sendo construída junto
ao Congresso Nacional na Pro-
posta de Emenda à Constituição
(PEC) do Pacto Federativo.

Guedes lamentou a interpre-
tação de veículos de imprensa de
que o governo estaria com a in-
tenção de congelar de congelar
as aposentadorias para garantir
recursos para o novo programa
social que substituiria o Bolsa
Família, pago a famílias que es-
tão em situação de pobreza ex-
trema e miséria.

“Estão fazendo conexão de
pontos que não necessariamen-
te estão conectados”, disse o
ministro, durante participação
virtual no evento Painel Telebra-
sil 2020. “O que estava sendo
estudado é o efeito da desinde-
xação sobre todas as despesas.
Na hora que você constata que,

para fazer um programa social
um pouco melhor, você vai atin-
gir alguém que é muito vulnerá-
vel, a decisão política é não pros-
seguir”, afirmou.

De acordo com Guedes, a
proposta do novo pacto federa-
tivo deve incluir a desindexação,
desobrigação e desvinculação
dos orçamentos. Ou seja, os ges-
tores públicos terão poder de
decidir livremente em que área
os recursos serão investidos. “A
essência da política é decidir
sobre a alocação dos gastos pú-
blicos, se vamos aumentar aqui,
se vai dar para o Renda Brasil,
se vai fazer segurança hídrica no
Nordeste ou fazer infraestrutu-
ra. É decisão política.”

Segundo o ministro, ao mes-
mo tempo, estava sendo discu-
tido o movimento de aterrissa-
gem do auxílio emergencial aos
mais vulneráveis, pago durante a
pandemia de covid-19, e a foca-
lização dos programas sociais.
“Havia a proposta de aterrissar-
mos em cima do programa Ren-

da Brasil, que consolidaria vári-
os programas públicos, como já
foi feito antes, e poderia haver a
aterrissagem em torno do nível
um pouco acima do que era o
Bolsa Família antigo”, disse.

Entretanto, diante das “dis-
torções”, o presidente tomou a
decisão e, após o fim do auxílio
emergencial, em dezembro, o
governo manterá o Bolsa Famí-
lia como programa de distribui-
ção de renda, garantindo o rea-
justes de aposentadorias e do
benefício de prestação continu-
ada (BPC) – auxílio pago a ido-
sos e pessoas com deficiência
de baixa renda.

Guedes destacou ainda que,
no pacto federativo, a proposta
é a desindexação de todos os
gastos e que, ao fazer isso, há
uma parte que pode atingir os
mais vulneráveis. “Evidentemen-
te, politicamente, sempre pode
ser decidido seguir [com] a in-
dexação dos mais frágeis. Va-
mos continuar protegendo os
mais frágeis.”

Cartão vermelho
Mais cedo, em publicação

nas redes sociais, o presidente
Jair Bolsonaro já havia descar-
tado a criação do Renda Brasil.
“Eu já disse que jamais vou tirar
dinheiro dos pobres para dar para
os paupérrimos. Quem, porven-
tura, vier a propor para mim uma
medida como essa, eu só posso
dar um cartão vermelho para
essa pessoa. É gente que não tem
um mínimo de coração, não tem
o mínimo de entendimento
como vivem os aposentados do
Brasil”, disse.

Antes de sua participação no
Painel Telebrasil, Guedes con-
versou com Bolsonaro para es-
clarecer a questão e disse que
não há problema quando os estu-
dos são divulgados na mídia, mas
que é preciso entender a origem
das informações. “E o cartão ver-
melho não foi pra mim, esclare-
cendo todo mundo, já conversei
com o presidente hoje cedo”, dis-
se. (Agência Brasil)

Ministério mantém previsão de queda
da economia em 4,7% este ano

A Secretaria de Política Eco-
nômica (SPE) do Ministério da
Economia manteve a projeção
para a queda da economia este
ano e elevou a estimativa para a
inflação, por influência da alta
nos preços dos alimentos. As
projeções estão no Boletim
MacroFiscal divulgado na terça-
feira, (15).

A estimativa para o recuo do
Produto Interno Bruto (PIB) foi
mantida em 4,7%, em relação ao
boletim divulgado em junho. O
PIB é a soma de todos os bens e
serviços produzidos no país. “A
atual estimativa para o PIB de
2020 foi mantida em 4,7%, de-
vido à melhora da projeção para
o segundo semestre deste ano.

Na projeção para o 3º tri-
mestre, espera-se que a indús-
tria, agropecuária e comércio
sejam os principais motores
para a retomada. “Na estimativa
do 4º trimestre, esperamos que
o impulso para a recuperação
virá pela retomada mais vigoro-
sa dos demais serviços, que fo-
ram duramente afetados pela

pandemia”, diz o boletim.
De acordo com o boletim, os

indicadores do segundo trimes-
tre mostraram que os efeitos da
pandemia sobre a economia bra-
sileira foram “mais intensos em
abril, mês que registrou as mais
fortes quedas na atividade dos
diversos setores”. “Entretanto,
esses efeitos já foram parcial-
mente compensados em maio,
junho e julho, com a sinalização
de uma recuperação moderada,
ainda que não homogênea. Com
isso, apesar da grande incerteza
ainda existente no ambiente eco-
nômico, a confiança de empre-
sários e consumidores tem vol-
tado e ampliado as perspectivas
de recuperação no 2º semestre
de 2020 e nos meses seguintes”,
acrescentou.

O secretário de Política
Econômica, Adolfo Sachsida,
afirmou que o setor de serviços
teve maior queda em maio, di-
ferentemente dos outros seg-
mentos. E por isso, ele considera
que o setor de serviços está com
“a retomada um pouco mais len-

ta”. “A partir de outubro o setor
de serviços vai vir mais forte”,
disse em entrevista coletiva vir-
tual para apresentar o boletim.

A projeção de queda do PIB
para o terceiro trimestre de
2020 é de 4,9% em relação ao
mesmo trimestre do ano passa-
do. O resultado representa uma
variação de 7,3% em relação ao
segundo trimestre de 2020. A
projeção leva em consideração
os dados divulgados até o dia 8
de setembro, diz a SPE.

Para 2021, a estimativa de
crescimento se manteve em
3,2%. Já para 2023 e 2024, a pro-
jeção do crescimento é de 2,5%.

Inflação
A projeção de inflação pelo

Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) para
2020 é de 1,83%, acima da pre-
visão de julho (1,6%). “O prin-
cipal responsável pela elevação
da projeção é o preço de alimen-
tos. Observando a evolução do
IPCA ao longo do ano, vemos
que a inflação acumulada em 12

meses do grupo Alimentação no
Domicílio, após atingir um va-
lor mínimo de 5,06% em mar-
ço, acelerou até alcançar
11,39% em agosto (último dado
disponível). Contudo, o compor-
tamento das demais categorias
de produtos continua apresen-
tando inflação estável e baixa
(inclusive se comparada à meta
de inflação)”, diz o boletim.

O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC) deverá
encerrar este ano com variação
de 2,35%. A previsão anterior
era 2,09%. A projeção para o Índi-
ce Geral de Preços – Disponibili-
dade Interna (IGP-DI), que inclui
também o setor atacadista, além do
consumidor final, subiu de 6,58%,
em julho, para 13,02%.

De acordo com Sachsida, o
aumento da inflação é transitó-
rio. “A questão da inflação é lo-
calizada e transitória. Da mesma
maneira que aconteceu na carne,
vai acontecer com os preços dos
alimentos – subiram e depois
vão normalizar”, afirmou.
(Agência Brasil)

IBGE: covid-19 afeta 38,6% das
empresas na 1ª quinzena de agosto

A partir do segundo trimes-
tre de 2021, será possível fazer
saques em estabelecimentos
comerciais, utilizando o Pix, sis-
tema de pagamento instantâneo
que será lançado em novembro
deste ano.

“A possibilidade de sacar em
estabelecimentos comerciais vai
dar mais opções de saque para
toda a população, independente-
mente da instituição na qual os
cidadãos possuam conta, além de
trazer mais conveniência e capi-
laridade ao serviço”, disse o Ban-
co Central (BC) no Twitter.

O novo sistema de pagamen-
tos instantâneos entrará em vi-
gor em 16 de novembro. A fer-
ramenta funcionará 24 horas por
dia e os pagamentos serão pro-
cessados em segundos. A ideia é
substituir as transações com di-
nheiro em espécie ou por meio
de transferências bancárias (TED
- Transferência Eletrônica Dispo-
nível - e DOC - Documento de

Saques no comércio com
 Pix começam no 2º trimestre

de 2021
Ordem de Crédito) e débitos por
transações entre pessoas.

O cadastro das Chaves Pix –
combinação com telefone celu-
lar, CPF, CNPJ e e-mail neces-
sária para operar a carteira digi-
tal – está previsto para começar
no 5 de outubro. Mas alguns ban-
cos e instituições de pagamen-
tos se anteciparam e já estão fa-
zendo o cadastro das chaves.

As transações poderão ser
feitas por meio de QR Code
(versão avançada do código de
barras lida pela câmera do celu-
lar) ou com base na chave cadas-
trada. O consumidor não preci-
sará ter conta em banco, como
ocorre com os cartões. Bastará
abastecer a carteira digital do Pix
para enviar e receber dinheiro.

Segundo o BC, o Pix será
gratuito para pessoas físicas. O
custo de R$ 0,01 para cada dez
transações será assumido pelas
pessoas jurídicas que aderirem
ao sistema. (Agência Brasil)

Dos 3,2 milhões de empre-
sas em funcionamento na pri-
meira quinzena de agosto, 38,6%
indicaram que a pandemia afetou
negativamente suas atividades.
Para 33,9%, o efeito foi peque-
no ou inexistente e para 27,5% o
efeito foi positivo. Empresas de
maior porte e intermediárias fo-
ram as que mais sinalizaram me-
lhora de percepção.

Os resultados da quinta roda-
da da Pesquisa Pulso Empresa:
Impacto da Covid-19 nas Empre-
sas, divulgados na terça-feiora,
(15) pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
refletem as percepções das em-
presas em funcionamento ao fi-
nal da primeira quinzena de agos-
to, frente à segunda quinzena de
julho. A pesquisa acompanha os
principais efeitos da pandemia
do novo coronavírus sobre as
empresas não financeiras.

Segundo o IBGE, a percep-
ção de impacto negativo man-
tém-se e é maior entre as em-
presas de pequeno porte, de até
49 funcionários (38,8%), e me-
lhora na percepção das empre-
sas intermediárias (de 50 a 499
funcionários) e de maior porte

(acima de 500 empregados), que
indicaram maior incidência de
efeitos pequenos ou inexisten-
tes na quinzena – respectivamen-
te 44,7% e 46,6%.

“A cada quinzena aumenta a
percepção de efeitos pequenos
ou inexistentes ou positivos en-
tre as empresas de maior porte”,
disse, em nota, o coordenador de
Pesquisas Conjunturais em Em-
presas do IBGE, Flávio Magheli.

As empresas dos setores de
construção (47,9%) e comércio
(46,3%) reportaram as maiores
incidências de efeitos negativos
na quinzena. Por outro lado, no
setor industrial, 38,9% relata-
ram impactos pequenos ou ine-
xistentes e, no setor de serviços,
a incidência foi de 41,9%, com
destaque para os segmentos de
informação e comunicação
(61,5%) e serviços profissionais
e administrativos (45,6%).

Entre as grandes regiões, o
Nordeste destaca-se pela menor
incidência de efeitos negativos
(20,4%), e a região é onde ocor-
re a maior percepção de impac-
tos positivos, passando de 35,3%
para 52%. Os maiores percen-
tuais de impactos negativos fo-

ram no Sudeste (43,6%) e no
Norte (41,9%), enquanto Sul
(39,9%) e Centro-Oeste
(39,8%) têm percepção seme-
lhantes.

Segundo a pesquisa, a per-
cepção de redução nas vendas
afetou mais o comércio, que pas-
sou de 29,5% na segunda quin-
zena de julho para 44,5%, com
destaque para o comércio vare-
jista que subiu de 29,7% para
48,9%; seguidos por construção
(36,2%), indústria (30,8%) e
serviços (29,7%).

“Por setores, o comércio
varejista e a atividade de cons-
trução são os mais afetados na
quinzena. Dentre as regiões, o
Nordeste destaca-se com 52%
de efeitos positivos relaciona-
dos às medidas de flexibilização
do isolamento. Já em relação às
vendas, a percepção de redução
atinge 36,1% das empresas, afe-
tando principalmente o comér-
cio varejista”, afirmou Magheli.

Empregos
Quase 9 em cada dez empre-

sas (86,4%  ou cerca de 2,7 mi-
lhões de companhias) mantive-
ram o quadro de funcionários ao

final da primeira quinzena de
agosto em relação à quinzena
anterior. Apenas 8,7% (277 mil
empresas) indicaram redução no
quadro, sendo que 146 mil
(52,6%) diminuíram em até
25% seu pessoal, com destaque
para as empresas de menor por-
te, onde 140 mil (51,6%) redu-
ziram nessa faixa de corte.

A realização de campanhas
de informação e prevenção e a
adoção de medidas extras de hi-
giene continuam sendo as prin-
cipais iniciativas para enfrentar
a pandemia, sendo adotadas por
92,9% das empresas.

O trabalho remoto foi ado-
tado por 32,3% das empresas e
15,3% anteciparam férias dos
funcionários. Já 30,6% das em-
presas alteraram o método de
entrega de seus produtos ou ser-
viços, enquanto 13,2% lançaram
ou passaram a comercializar no-
vos produtos e/ou serviços na
primeira quinzena de agosto.

O adiamento de pagamento
de impostos foi adotado por
32% das companhias e o acesso
à linha de crédito emergencial
foi a medida tomada por 10,9%
das empresas. (Agência Brasil)

Petrobras quer vender mais ativos
de exploração e produção

A Petrobras anunciou que
pretender vender mais ativos re-
lacionados à exploração e produ-
ção, ou seja, a retirada de petró-
leo e gás do subsolo. A decisão
foi tomada devido à crise provo-
cada pela pandemia de covid-19.

A estatal informou, por meio
de nota divulgada na noite de se-
gunda-feira, (14), que quer focar
mais nos ativos de classe mundial,

em águas profundas e ultraprofun-
das, como os campos do pré-sal,
com destaque para Búzios, mas não
detalhou que ativos (campos e pla-
taformas) devem ser incluídos em
seu plano de desinvestimento. O
anúncio deve ser feito após a apro-
vação do Plano Estratégico 2021-
2025, no fim de novembro.

A Petrobras já iniciou a ven-
da de campos terrestres e daque-

les em águas rasas. “A revisão do
portfólio está de acordo com as
premissas de preço divulgadas nos
resultados do primeiro trimestre.
Além disso, foram consideradas as
seguintes diretrizes: (a) foco na de-
salavancagem, atingindo a meta de
dívida bruta de US$ 60 bilhões em
2022; (b) foco na resiliência, pri-
orizando projetos com breakeven
de preço de Brent de no máximo

US$ 35/barril e aderentes à estra-
tégia da companhia e; (c) revisão
de toda a carteira de investimentos
e desinvestimentos”, informa nota
da empresa.

A venda desses novos ativos deve
reduzir os gastos com bens de capital
(Capex) em US$ 14 bilhões a 24 bi-
lhões, em relação aos US$ 64 bilhões
informados no Plano Estratégico de
2020-2024. (Agência Brasil)



Acober S/A Administração de 
Bens e Condomínios

C.N.P.J./M.F. nº 61.391.314/0001-57 - NIRE 35.3.00064925
Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Convidamos os acionistas para se reunirem em A.G.E., 
dia 25/09/2020, às 11:00 hs, na Rua Azevedo Soares 
nº 1101, Capital, com a seguinte ordem do dia: delibe-
rar sobre a redução do capital social da Companhia, 
conforme proposta da Diretoria, com alteração da re-
dação do artigo 4º do Estatuto. Alexandre Pedro de 
Queiroz Ferreira - Presidente (SP 14/09/2020)

Leilão de Arte - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de arte
16159 nos dias 19/09 às 13 h. e
22/09 às 19:00hrs
www.gmleiloes.com.br  - Alameda
Piratinins 628  SP/SP (11) 94435-
0642 diretoria@gmleiloes.com

CAMARGO CORRÊA INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA S.A. -  CNPJ/MF Nº 02.372.232/0001-04 - 
NIRE 35 3 0015327 8 - EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 
Realizada em 30 de Abril de 2020. Arquivada na Jucesp sob nº 228.358/20-6 em 26.06.2020.  
Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, deliberaram reeleger os seguintes 
membros da Diretoria: Diretores sem designação específica: (i) Roberto Navarro Evangelista, brasileiro, 
casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 945.531.658-72, portador da Cédula de identidade  
RG nº 9.735.656-6-SSP-SP; (ii) Fernando Luiz Aguiar Filho, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no  
CPF/MF nº 306.391.208-57, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.900.104-0-SSP/SP;  
e (iii) Nelson Tambelini Junior, brasileiro, separado judicialmente, advogado, inscrito no CPF/MF sob o  
nº 075.299.718-16, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.975.205-0-SSP-SP, todos domiciliados 
em São Paulo, Capital, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909 - 30º andar, Vila Nova 
Conceição, CEP 04543-907. O prazo de gestão da Diretoria terá vigência até a Assembleia Geral 
Ordinária da Companhia, a ser realizada no exercício de 2021. As declarações de desimpedimento dos 
Diretores eleitos estão arquivadas na Sede da Companhia.

PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
CNPJ nº 24.230.275/0001-80 - NIRE 3530055583-0

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2020

1. Data, Hora e Local: Aos dias 15 do mês de setembro de 2020, às 17:00 horas, na sede social da Plano & Plano 
Desenvolvimento Imobiliário S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na 
Rua Samuel Morse, nº 74, conjunto 132, Brooklin, CEP 04576-060. 2. Convocação e Presença: Dispensada a 
publicação de Editais de Convocação, nos termos do artigo 16, §3º, do estatuto social da Companhia (“Estatuto 
Social”), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 
3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rodrigo Uchoa Luna, Presidente, e Sr. João Luís Ramos 
Hopp, Secretário. 4. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia 
para deliberar a respeito da: (i) fixação e justificativa do preço de emissão das ações ordinárias, nominativas, 
escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), no valor 
nominal unitário de R$ 9,40 (nove reais e quarenta centavos) reais), no âmbito da oferta pública de distribuição 
primária e secundária de Ações, a ser realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado de 
balcão não organizado, em conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, 
de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), incluindo esforços de colocação no 
exterior com base na Regra 144A do Securities Act de 1933 dos Estados Unidos da América, editada pela U.S. 
Securities and Exchange Commission (“Oferta”); (ii) a aprovação do aumento de capital da Companhia dentro 
do limite do capital autorizado, mediante a emissão de 4.256.000 (quatro milhões, duzentas e cinquenta e seis 
mil) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, correspondentes ao total de Ações a 
serem distribuídas no âmbito da oferta primária, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da 
Companhia na subscrição das Ações, em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I da Lei nº 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”); (iii) a aprovação do Prospecto 
Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinária de Emissão da Companhia 
(“Prospecto Definitivo”) e seus anexos, conforme registro concedido pela CVM e dos Offering Memoranda 
da Companhia; (iv) a autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas as providências e praticar todos 
os atos necessários à realização da Oferta e à consecução do aumento do capital social da Companhia, dentro 
do seu limite de capital autorizado, bem como, observada a forma de representação da Companhia, praticar 
todos e quaisquer atos necessários ou convenientes à realização da Oferta; e (v) a verificação da subscrição 
das Ações e a homologação do novo capital social da Companhia. 5. Deliberações: Instalada a reunião e após 
a discussão das matérias da ordem do dia, os conselheiros presentes aprovaram, nos termos do artigo 17 do 
Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o que segue: 5.1. Aprovar 
o preço de R$ 9,40 (nove reais e quarenta centavos) por ação objeto da Oferta (“Preço por Ação”) fixado 
após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento realizado exclusivamente junto a 
investidores institucionais, no Brasil e no exterior, pelas instituições intermediárias contratadas para atuar na 
Oferta (“Coordenadores da Oferta”), nos termos do “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, 
Distribuição e Garantia Firme de Liquidação de Oferta Pública de Ações Ordinárias de Emissão da Plano & Plano 
Desenvolvimento Imobiliário S.A.” (“Contrato de Colocação”), em consonância com o disposto no artigo 23, 
parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”) e nos termos do artigo 
170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações. A escolha do critério para determinação do Preço 
por Ação é justificada pelo fato de que o Preço por Ação não promoverá diluição injustificada dos acionistas da 
Companhia e de que o preço de mercado das Ações foi aferido de acordo com a realização do Procedimento 
de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os investidores institucionais apresentaram suas intenções de 
investimento no contexto da Oferta. 5.2. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite 
do capital autorizado, no montante de R$ 40.006.400,00 (quarenta milhões, seis mil e quatrocentos reais), o 
qual passará de R$ 60.221.642,27 (sessenta milhões, duzentos e vinte e um mil, seiscentos e quarenta e dois 
reais e vinte e sete centavos) para R$ 100.228.042,27 (cem milhões, duzentos e vinte e oito mil e quarenta e 
dois reais e vinte e sete centavos), mediante a emissão de 4.256.000 (quatro milhões, duzentas e cinquenta 
e seis mil) de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, objeto da oferta primária, com a 
exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das novas ações emitidas 
pela Companhia dentro no âmbito da Oferta, em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I da Lei 
das Sociedades por Ações e nos termos dos artigos 6º e 17, (a), do Estatuto Social da Companhia. 5.3. Aprovar o 
Prospecto Definitivo e seus anexos, conforme registro concedido pela CVM, bem como os Offering Memoranda 
da Companhia. 5.4. Em razão da deliberação tomada acima, a Diretoria da Companhia fica autorizada a, desde 
já, tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização do aumento do capital social da 
Companhia, podendo praticar quaisquer atos perante a B3, a CVM, à ANBIMA e outras entidades e/ou negociar 
e firmar quaisquer contratos, comunicações, notificações, certificados, documentos ou instrumentos que 
sejam relacionados à Oferta e reputados necessários ou convenientes para a realização das mesmas. 5.5. Ato 
contínuo, verificar a subscrição de 4.256.000 (quatro milhões, duzentas e cinquenta e seis mil) de Ações no 
âmbito da Oferta e, consequentemente, homologar o novo capital social da Companhia, que passa a ser de 
R$ 100.228.042,27 (cem milhões, duzentos e vinte e oito mil e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos), 
dividido em 204.256.000 (duzentos e quatro milhões, duzentas e cinquenta e seis mil) ações ordinárias, todas 
nominativas, escriturais e sem valor nominal. O Conselho de Administração deverá submeter, oportunamente, 
à Assembleia Geral da Companhia a proposta de alteração do Estatuto Social, de forma a refletir o novo 
capital social e o saldo do capital autorizado. As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, 
vantagens e restrições inerentes às ações ordinárias de emissão da Companhia, inclusive o direito de participar 
das assembleias gerais da Companhia e nelas exercer todas as prerrogativas conferidas às ações ordinárias, 
conforme o caso. As Ações darão, ainda, a seus titulares o direito ao recebimento integral de dividendos e 
demais proventos de qualquer natureza que vierem a ser declarados a partir da divulgação do Anúncio de Início 
da Oferta. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, 
da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: 
Rodrigo Uchoa Luna – Presidente; e João Luís Ramos Hopp – Secretário. Conselheiros presentes: Rodrigo 
Uchoa Luna, Rodrigo Fairbanks von Uhlendorff, Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Efraim Horn, Miguel 
Maia Mickelberg e Mônica Pires da Silva. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 15 de 
setembro de 2020.Rodrigo Uchoa Luna - Presidente; João Luís Ramos Hopp - Secretário 
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18ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL ESTADO DE SÃO
PAULO - EDITAL de CITAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº 0037065-59.2019.8.26.0100.
Dra. CLÁUDIA MARIA PEREIRA RAVACCI, MMª Juíza de Direito da 18ª Vara Cível do
Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ
SABER a VANDELINO ROMÃO DA SILVA (CPF 386.525.848-42) e JOSÉ CARLOS DE
ALMEIDA FILHO (CPF 018.916.566-94), que 13a INFORMÁTICA E MATERIAL DE
ESCRITÓRIO LTDA. lhes ajuizou o INCIDENTE de DESCONSIDERAÇÃO de PERSO-
NALIDADE JURÍDICA para inclusão no pólo passivo da ação de EXECUÇÃO (proc.
nº 1038162-19.2015.8.26.0100), movida em face de JEANS TONI MODAS E CON-
FECÇÕES LTDA. - ME , alegando que a executada encerrou irregularmente suas
atividades e os sócios optaram por desviar os recursos para outras empresas,
frustrando os credores. Estando os sócios da executada em lugar incerto e não
sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, MANIFESTEM-SE sobre o INCIDENTE e APRESENTEM as
PROVAS CABÍVEIS (art. 135 do CPC), sob pena de presumirem-se verdadeiros os
fatos alegados e cientes de que não havendo manifestação lhes será nomeado
CURADOR ESPECIAL. Será o presente afixado e publicado na forma da lei

16 e 17/09

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES VIRTUAL (ART. 36 DA LEI 11.101/05) EXPEDIDO NOS AUTOS DA 
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE FAKIANI-ESTEFAM INCORPORADORA S/A PROCESSO DE Nº 1132781-04.2016.8.26.0100. 
 
O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca da Capital do Estado de São 
Paulo, Dr. Marcelo Barbosa Sacramone, na forma da Lei, FAZ SABER que, pelo presente edital, ficam convocados os credores da 
Recuperação Judicial de FAKIANI-ESTEFAM INCORPORADORA S/A (processo de nº 1132781-04.2016.8.26.0100) a se reunirem em 
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES (“ASSEMBLEIA”), a qual será realizada exclusivamente em ambiente virtual, através da plataforma 
de vídeo conferência “Zoom Meetings”, no dia 02 de outubro de 2020, às 15h00min, em primeira convocação, com cadastramento dos 
credores entre 13h30min e 14h30min, ocasião em que a assembléia será instalada com a presença de credores titulares de mais da 
metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor. Caso não haja quórum nesta ocasião, ficam desde já convocados os credores 
para assembléia, em segunda convocação, no dia 09 de outubro de 2020, às 15h00min, com cadastramento dos credores entre 13h30min 
e 14h30min, ocasião em que será instalada com a presença de qualquer número de credores presentes. A Assembléia ora convocada tem 
como objeto a deliberação sobre (a) Aprovação, rejeição ou modificação do Plano de Recuperação apresentado pela devedora (artigo 35, 
I, “a” da Lei nº 11.101/2005), encartado às fls. 1113/1116 e 1171/1210, e também disponível para acesso no website da Administradora 
Judicial (www.ajruiz.com.br), por seus respectivos credores; b) constituição ou não de Comitê de Credores; e c) deliberação sobre outras 
questões de interesse da Recuperanda e/ou dos credores, bem como a adoção de medidas necessárias à implementação do Plano de 
Recuperação Judicial. Nos termos do § 4º do art. 37 da Lei 11.101/2005, o credor poderá ser representado na Assembléia por mandatário 
ou representante legal, desde que entregue à Administradora judicial até 48 (quarenta e oito) horas antes da data prevista neste aviso de 
convocação para a realização da Assembléia, documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do 
processo em que se encontre o documento. A procuração deverá constituir poderes específicos para comparecimento e voto. Nos termos 
dos §§ 5.º e 6.º do artigo 37 da Lei 11.101/2005, os sindicatos que desejarem representar seus filiados deverão apresentar, em até 10 
(dez) dias antes da data prevista neste aviso de convocação para a realização da Assembléia, a lista de credores filiados que pretende 
representar, bem como comprovar a condição de filiado do credor na data da publicação do presente edital. Para participação do conclave 
virtual todos os credores deverão observar o que segue: 1) Manifestar à Administradora Judicial o seu interesse em participar do 
conclavee encaminhar os documentos de identificação e de representação (se o caso), em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data 
prevista neste aviso de convocação para a realização da Assembléia, pela via eletrônica, para o endereço de e-mail 
fakiani2vfrj@gmail.com. Não será permitida a participação de credores que manifestarem a sua intenção de participar do conclave fora 
desse prazo. Quando do envio do e-mail manifestando interesse em participar da Assembléia, o credor deverá informar se participará 
pessoalmente (quando pessoa física), ou se será representado, situação em que deverá indicar o nome do representante legal, ou de um 
único procurador designado para a participação do conclave. Na mesma oportunidade deverão necessariamente ser enviados os 
documentos de identificação pessoal (válidos e com foto) dos credores (pessoas físicas), representantes legais e procuradores, além dos 
documentos comprobatórios do poder de representação: atos constitutivos (contratos sociais, estatutos, atas, requerimentos de 
empresário, entre outros) e instrumentos de mandato/procuração com poderes específicos para o ato. No mesmo ato e em qualquer das 
hipóteses, o credor deverá indicar 01 (um) endereço eletrônico (e-mail) válido e 01 (um) número de telefone celular válido, para onde serão 
direcionados os convites eletrônicos contendo link, nome do usuário e senha de acesso à sala virtual de realização da Assembléia. O 
nome do usuário e a senha de acesso à sala virtual possuem caráter pessoal e intransferível, sendo de exclusiva responsabilidade do 
credor a manutenção do sigilo sobre os mesmos. 2) Recebida a documentação e atestada a sua regularidade pela Administração Judicial, 
o convite de acesso à sala virtual de realização da Assembléia contendo link, nome do usuário e senha de acesso será encaminhado de 
maneira definitiva, não sendo possível a modificação do convite e/ou reenvio para outro endereço eletrônico, oportunidade em que 
também serão enviadas as instruções para o preenchimento do campo “nome” quando do acesso à sala virtual de realização da 
Assembléia. Os convites serão enviados até as 10h00min do dia da Assembléia. Recomenda-se que os credores verifiquem se o e-mail foi 
recebido dentro do horário estabelecido e se o mesmo não foi recepcionado como spame direcionado para o “lixo eletrônico”. Caso o 
credor não receba o e-mail de convite até este horário deverá contatar imediatamente o canal dedicado via �ha tsApp, através do nº 55 11 
3477-1646 ou pelo celular 55 11 94309-0972, comunicando o ocorrido. 3) Para cada credor será disponibilizado somente 01 (um) convite 
de acesso, de caráter pessoal e intransferível. Caso o credor indique mais de um endereço eletrônico válido, a Administradora Judicial 
poderá encaminhar o convite de acesso à sala virtual de realização da Assembléia para qualquer um deles, sendo de inteira 
responsabilidade do credor identificar para qual endereço eletrônico o convite foi remetido. 4) O acesso à sala virtual de realização da 
Assembléia deve se dar preferencialmente por computador pessoal (desktop ou notebook), mas também poderá ocorrer via smartphone 
ou tablet, todos com câmera, microfone e acesso à internet. 5) No dia da realização da Assembléia, a identificação e credenciamento dos 
credores se iniciará às 13h30min, em ambas as convocações, devendo cada credor que ingressar à sala se identificar para a equipe da 
Administradora Judicial, bem como exibir para a câmera documento de identidade válido correspondente ao informado no(s) documento(s) 
de representação previamente encaminhado(s). 6) No momento do acesso à sala, o credor deverá seguir todas as instruções 
encaminhadas junto com o convite de acesso à sala virtual de realização da Assembléia. 7) O credenciamento será encerrado 
pontualmente às 14h30min. No intervalo entre o encerramento do credenciamento e o início dos trabalhos da Assembléia, necessário para 
finalização do cadastramento e ajuste de eventuais problemas técnicos que os participantes possam vir a enfrentar no dia, somente serão 
atendidos os credores que tiverem acessado a sala virtual ou acionado o serviço de suporte até o horário marcado para o encerramento do 
credenciamento. 8) Os trabalhos assembleares serão iniciados no horário definido, e, durante todo o conclave, os participantes deverão 
manter as câmeras ligadas e seus microfones desligados, podendo abri-los somente quando devidamente autorizado pela Administradora 
Judicial. Os credores que desejarem fazer perguntas ou manifestações durante a Assembléia deverão realizar a solicitação através da 
funcionalidade de levantar a mão e chat da plataforma Zoom Meetings, de modo que a Administradora Judicial possa organizar os pedidos 
e, assim, garantir o direito de voz a todos de forma ordenada. 9) Na ocorrência de perda de conexão ou necessidade de suporte técnico 
durante os trabalhos, qualquer participante poderá contatar imediatamente o canal dedicado via �hatsApp, através  do nº 55 11 3477-1646 
ou pelo celular 55 11 94309-0972, comunicando o ocorrido e solicitando suporte para reconexão. Estes serão os únicos meios de acesso 
aos serviços de suporte. 10) As votações ocorrerão em tempo real e seguirão o mesmo trâmite das Assembléias presenciais, podendo a 
Administradora Judicial, a seu critério, adotar qualquer das formas de coleta de votos usualmente praticadas. 11) Os credores que assim 
desejarem poderão encaminhar suas ressalvas de voto para o e-mail fakiani2vfrj@gmail.com, até o encerramento dos trabalhos, ainda que 
tenham sido realizadas por vídeo durante a Assembléia. 12) Após o encerramento da Assembléia, a Administradora Judicial lavrará a ata 
do ocorrido, que poderá ser elaborada de forma sumária; e após o que será projetada e lida, sendo submetida à aprovação de todos os 
presentes, razão pela qual se solicita a permanência na sala virtual de realização da Assembléia até o fim da sua leitura e aprovação. As 
ressalvas encaminhadas por e-mail serão incorporadas à ata como anexos. 13) A forma de assinatura da ata será definida oportunamente 
entre a Administradora Judicial e demais pessoas que deverão assiná-la. 14) A Assembléia será gravada digitalmente desde o início do 
credenciamento até seu encerramento. 15) Os ouvintes - ou seja, interessados que não estejam representando credores na Assembléia 
e/ou que não estejam com a representação regular, e, portanto não possuam direito de voz - poderão assistir a Assembléia em tempo real 
através da plataforma “�outube”, bastando, para tanto, solicitar o link de acesso à Administradora Judicial previamente através do e-mail 
fakiani2vfrj@gmail.com.16) Caso a Assembléia não se instale em primeira convocação, novo convite com link, nome do usuário e senha 
de acesso à sala virtual de realização da Assembléia em segunda convocação será remetido para o mesmo endereço eletrônico de 
cadastro. Poderá haver alteração do procurador ou preposto participante da Assembléia em primeira convocação, assim como do 
endereço eletrônico inicialmente cadastrado, mas desde que a solicitação formal à Administradora Judicial seja feita em até 48 (quarenta e 
oito) horas antes do início do credenciamento da Assembléia em segunda convocação. E para que chegue ao conhecimento de todos os 
interessados, mando expedir o presente edital que será publicado e afixado na forma de Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de São Paulo, aos 11 de setembro de 2020. 

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1002197-57.2018.8.26.0299 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara, do Foro de Jandira, Estado de São
Paulo, Dr(a). André Luiz Tomasi de Queiróz, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) WELLINGTON DIAS MIRANDA,
CNPJ 29.610.697/0001-02, com endereço à Rua
Nicolau Mayevsky, 500, Jardim Sol Nascente, CEP 06622-
005, Jandira - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de Sakamoto
Lubrificantes Peças e Serviços Ltda, alegando em síntese
que ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial,
objetivando a quantia de R$ 8.776,99, referente ao
não pagamentos dos títulos. Estando a executada e
representante em lugar ignorado, expede-se edital, para
que em 03 dias, a fluir dos 30 dias supra, paguem o
débito atualizado, ocasião em que a verba honorária
será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem
ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando
o depósito de 30% do valor da execução, inclusive
custas e honorários, podendo requerer que o
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um
por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens, da
qual fica neste ato intimados. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jandira, aos 04
de setembro de 2020. 16 e 17/09
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Brasil reconhece situação de
refugiado a 7.786 venezuelanos

Nacional
Jornal O DIA SP
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O Comitê Nacional para os
Refugiados (Conare) publicou na
terça-feira, (15), no Diário Oficial
da União, despacho formalizan-
do o reconhecimento da condi-
ção de refugiado de mais 7.786
venezuelanos que já vivem no
Brasil.

A aprovação destas solicita-
ções de refúgio ocorreu em 28 de
agosto, durante a 148ª reunião or-
dinária do Conare. Como os pro-
cessos de reconhecimento da
condição de refugiados são le-
galmente confidenciais, o comitê
não divulga os nomes ou outros
detalhes que permitam a identifi-
cação das pessoas cujos pedidos
são acolhidos ou indeferidos.

No Brasil, qualquer pessoa
que solicite o refúgio é autoriza-
da a permanecer no país até a de-
cisão final sobre o pedido. O so-

licitante tem o direito de utilizar
os serviços públicos universais
e pode obter os principais docu-
mentos de identificação, tais
como Cadastro de Pessoa Física
(CPF) e a Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS).

Uma vez reconhecido seu
status, o refugiado tem autoriza-
ção de residência por prazo inde-
terminado e pode, após quatro
anos, requerer sua naturalização
como brasileiro. O refugiado tam-
bém pode solicitar a extensão
dos efeitos de sua condição para
membros de sua família e solici-
tar visto de reunião familiar para
parentes que estejam fora do Bra-
sil.

Em contrapartida, o refugia-
do assume o dever de respeitar a
legislação brasileira; não exercer
atividades contrárias à ordem

pública ou à segurança nacional;
manter sua documentação com
data de validade regular e solici-
tar ao Conare autorização toda
vez que quiser viajar para o exte-
rior – a saída do Brasil sem pré-
via autorização implica a perda da
condição de refugiado.

Segundo o porta-voz da
agência da Organização das Na-
ções Unidas para Refugiados
(Acnur), Luiz Fernando Godinho,
a decisão do Conare oferece mai-
or segurança aos estrangeiros
que buscam proteção no Brasil.
“É uma decisão muito importan-
te, que protege a milhares de pes-
soas e demonstra que o Estado
brasileiro está comprometido com
reconhecer e garantir direitos aos
refugiados”, declarou Godinho à
Agência Brasil, acrescentando
que o reconhecimento formal da

condição de refugiados permite
que a Acnur e outras instâncias
de apoio ajudem os refugiados a
se integrarem localmente.

Autoridades brasileiras esti-
mam que mais de 260 mil vene-
zuelanos vivem no Brasil atual-
mente. Devido à instabilidade
política e à crise econômica que
há anos afetam seu país, os ve-
nezuelanos são, de longe, os mais
frequentes solicitantes de refú-
gio no Brasil. Segundo a Acnur,
até julho de 2020, mais de 130 mil
venezuelanos tinham pedido re-
fúgio ao Estado brasileiro. Des-
tes, 38.359 tiveram o status reco-
nhecido até junho deste ano,
conforme dados disponíveis na
plataforma digital mantida pelo
Conare e Acnur.

O processo de análise destes
pedidos foi favorecido por uma

decisão do Conare de junho de
2019. Na ocasião, o comitê clas-
sificou a situação que os vene-
zuelanos enfrentam em seu país
como uma “grave e generalizada
violação de direitos humanos”.
Isto teve efeitos práticos. Em
outubro, o Conare publicou uma
resolução normativa permitindo
a adoção de “procedimentos di-
ferenciados” para a avaliação de
pedidos de refúgio apresentados
exclusivamente por venezuela-
nos ou apátridas que residiam na
Venezuela, eliminando “entraves”
e facilitando o processo de de-
terminação da condição de refu-
giados.

Para o Acnur, tal procedimen-
to é necessário “devido à mag-
nitude dos fluxos de refugiados
atuais e aos desafios complexos
que sobrecarregaram os siste-

mas nacionais de refúgio”. A
agência da ONU classifica o flu-
xo de migrantes venezuelanos
como o “maior êxodo da história
recente da América Latina”. As
Nações Unidas estimam que
mais de 5 milhões de pessoas
deixaram o país nos últimos
anos, com destino principalmen-
te à Colômbia.

De acordo com os dados da
plataforma digital, dos 46.183 pe-
didos de refúgio feitos por vene-
zuelanos e analisados pelo comi-
tê até junho deste ano, 34.120
foram protocolados em Roraima
e 8.699 no Amazonas. Quanto ao
gênero, 26.552 solicitantes são
homens, e 19.631 são mulheres.
A maioria (23.749) tem entre 30 e
59 anos,  seguidos por 19.315 so-
licitantes de 18 a 29 anos de ida-
de. (Agência Brasil)

PF faz operação contra
contrabando de marfim em SP

A Polícia Federal (PF) cum-
priu, na manhã de terça-feira,
(15), em São Paulo, 11 manda-
dos de busca e apreensão, ex-
pedidos no âmbito da Operação
Marfim, que visa investigar ca-
sos de comércio ilegal de marfim
de elefantes. A ação é realizada
com o apoio do Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis (Iba-
ma) e da Polícia Ambiental do
Estado de São Paulo.

De acordo com a PF, foram
identificados 11 endereços re-
sidenciais e comerciais na ca-
pital paulista, ligados aos sus-
peitos de cometer os crimes,
por meio de importação, com-
pra ou venda de obras de arte
produzidas a partir das presas
de elefantes. Em nota, a cor-
poração acrescenta que cons-
tatou que objetos feitos de
marfim têm sido comercializa-
dos na Feira de Antiguidades
da Avenida Paulista e no es-
paço livre do Museu de Arte
de São Paulo Assis Chateau-
briand (Masp). A composição
dos produtos foi confirmada
pela Coordenação de Inteli-
gência de Fiscalização da Di-
retoria de Proteção Ambiental,
do Ibama.

Os investigados poderão
responder por contrabando e

receptação dolosa qualificada.
As penas previstas para os cri-
mes são, respectivamente, de
dois a cinco anos e reclusão de
três a oito anos e multa.

No informe, a PF destaca
que o Brasil é signatário da
Convenção de Comércio Inter-
nacional das Espécies da Flora
e Fauna Selvagem em Perigo de
Extinção (Cites), de 1973. O acor-
do preconiza que cada governo
vinculado a ele se comprometa a
implementar medidas de coibição
do tráfico de animais, a fim de
evitar ameaças a sobrevivência
de espécies. “A ação da PF coin-
cide hoje com o desencadeamen-
to da Operação Internacional
Thunder, organizada em conjun-
to pela Interpol e pela Organiza-
ção Mundial das Aduanas”,
acrescenta.

Atualmente, a caça ilegal de
elefantes para obtenção de
marfim ainda permanece sendo
uma preocupação. Mesmo com
a proibição de comércio inter-
nacional de marfim, desde 1990,
a prática ocorre. De acordo com
relatório da  International Uni-
on for Conservation of Nature
and Natural Resources (IUCN),
a população de elefantes afri-
canos caiu de cerca de 12 mi-
lhões para 400 mil, em um sécu-
lo. (Agência Brasil)

Cobertura vacinal na pandemia
está abaixo de 60%

Com o isolamento social e o
medo de comparecer aos servi-
ços de saúde durante a pande-
mia de covid-19, a cobertura
vacinal no Brasil este ano está
muito abaixo da meta, com al-
gumas vacinas do calendário
básico do Programa Nacional
de Imunização (PNI) não atin-
gindo metade do público-alvo
esperado.

O alerta foi feito na terça-fei-
ra, (15) pela Sociedade Brasileira
de Imunização (SBIm), durante o
lançamento da campanha
#CRIE+proteção, para divulgação
dos serviços gratuitos dos Cen-
tros de Referência para Imunobi-
ológicos Especiais (Cries).

O presidente da SBIm, Juarez
Cunha, apresentou dados do
Data SUS referentes a agosto,
segundo os quais nenhuma co-
bertura para crianças até 2 anos
atingiu 60% do público-alvo no
período. No caso da hepatite B,
estava em 45,35%, da poliomieli-
te, em 51,75% na primeira dose e
45,23% no primeiro reforço e, no
reforço da tríplice viral, em
44,34%. E apenas 10% das ges-
tantes tomaram a dTpa no mês

passado. Essa vacina protege
contra difteria, tétano e coquelu-
che.

Cunha alertou que a falta de
vacina pode trazer complicações
importantes para a saúde coleti-
va, no momento em que se dis-
cute a reabertura das escolas e o
retorno às aulas presenciais para
crianças e adolescentes. “Temos
vacinas seguras, eficazes e gra-
tuitas, e o risco é muito grande
se continuarmos com cobertura
vacinal tão baixa”, disse o médi-
co. Ele enfatizou que os dados
são de agosto são preliminares,
mas que os números atuais es-
tão na faixa de 60%, o que é mui-
to baixo.

Segundo Cunha, o risco é que
todas essas doenças, que estão
eliminadas ou controladas, po-
dem retornar, principalmente com
o retorno da mobilidade de toda
a população e o retorno às aulas.
“É muito importante que todas as
crianças estejam com a vacina-
ção em dia”, afirmou.

Ele Lembrou que, no ano
passado, não se atingiu a meta
em nenhuma vacina para até 2
anos, com praticamente todas fi-

cando abaixo dos 85%.

Hesitação
A vice-presidente da SBIm,

Isabella Ballalai, ressaltou que,
desde 2017, a cobertura vacinal
vem caindo, com o aumento do
movimento de “hesitação ante a
vacina”, o que levou o país ao
retorno, por exemplo, do saram-
po, com 18 mil casos em 2018, 10
mil em 2019 e de já estar com qua-
se 8 mil registros este ano, ape-
sar da pandemia e do isolamento
social.

Para Isabella, é preciso se or-
gulhar do PNI: “o brasileiro con-
fia na vacina, isso se repete nas
pesquisas, mas por conta de to-
dos esses fatores da hesitação,
registramos este ano mais de 7
mil casos de sarampo. Como es-
taria o sarampo se não estivés-
semos trancados em casa? O que
pode acontecer com a poliomieli-
te com uma cobertura vacinal em
crianças menores de 1 ano agora
em torno de 50%? Essa doença
pode voltar, como voltou o sa-
rampo.”

O médico e divulgador cien-
tífico Dráuzio Varella, que apre-

senta a campanha dos Cries, dis-
se que a expectativa de vida no
país mais do que dobrou no últi-
mo século, passando de 35 anos
em 1900 para 76 anos atualmen-
te. Varella afirmou que a vaci-
nação é responsável por boa
parte desse avanço, ao lado do
saneamento básico e das me-
lhores condições de higiene,
e condenou veementemente os
movimentos contrários à vacina-
ção.

“Você faz o que quiser da sua
vida, mas fazer uma propaganda
para convencer as pessoas a não
levar o filho para vacinar é cri-
me, não tem outra palavra. Você
não teve poliomielite porque
seus pais o vacinaram. E agora
você nega esse recurso para os
seus filhos?A gente deveria ter
leis muito severas contra esses
grupos.”

De acordo com a médica do
Crie Martha Lopes, o programa
de vacinação brasileiro, criado em
1973, é o maior do mundo e foi
responsável pela eliminação da
poliomielite no país desde 1994 e
da rubéola desde 2015. (Agência
Brasil)
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Edital de citação: prazo de 20 dias. Processo nº 1048456-28.2018.8.26.0100. A Dra. FLAVIA POYARES MIRANDA,
Juíza de Direito da 28ª Vara Cível da Capital – SP, na forma da lei. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, em especial aos réus Gilberto Marchetti Machado Filho, inscrito no
CPF/MF sob o n. 731.414.618-72 e Janete Romero Marçal Machado, inscrita no CPF/MF sob o n. 125.537.348-24
que a COMUNIDADE RELIGIOSA JOÃO XXIII lhes ajuizou Ação de Rescisão Contratual, alegando que foi firmado com
os Srs. Gilberto Marchetti Machado Filho e Janete Romero Marçal Machado o denominado “Contrato de Concessão
Onerosa do Jazigo”, outorgando-lhe o direito de uso do jazigo 544, quadra XXV/01, contrato nº 42.501. Deixou o
Sr. Gilberto Marchetti Machado Filho e Sra. Janete Romero Marçal Machado - réus dessa ação - de quitar as taxas
de manutenção e administração do Cemitério Morumby. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a expedição do presente edital. Assim, ficam os réus citados, da propositura da presente ação, bem como
advertidos de que terão o prazo de 15 dias, para, em querendo, apresentarem defesa. Diante do disposto no artigo
257, parágrafo único, do CPC, decorrido o prazo de 20 dias supra, inicia-se o prazo de 15 dias para contestar o feito.
Em caso de inércia dos Réus, isto é, não sendo contestada a ação, ser-lhes-á nomeado curador especial. Será este
edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de agosto
de 2020 16 e 17/09

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0009685-23.2020.8.26.0554 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Luís Fernando Cardinale Opdebeeck,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SARAH PERES DE CARVALHO, Brasileira, RG 42.997.971-X/S, CPF 429.077.628-
00, com endereço à Oslo, 50, Utinga, CEP 09230-010, Santo André - SP que por este Juízo, tramita de uma ação
de Cumprimento de sentença, movida por Fefisa Centro Educacional João Ramalho Ltda. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia
de R$ 23.691,18, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santo André, aos 21 de agosto de 2020.        16 e 17/09

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1018549-71.2018.8.26.0564 (2) Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Prestação de Serviços Exequente: SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIVERSITÁRIO ABC LTDA. Executado:
Evandro Nunes Silva EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018549-71.2018.8.26.0564 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO
GORGA CAMPOS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EVANDRO NUNES SILVA, Brasileiro, Casado, Autônomo, RG
35.683.279- X, CPF 278.997.048-39, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte
de SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIVERSITÁRIO ABC LTDA., objetivando a cobrança da quantia de R$ 6.305,48,
referente ao Contrato 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 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 Bernardo do Campo, aos 26 de maio
de 2020. 16 e 17/09

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Processo Digital nº: 1004296-36.2015.8.26.0127 Classe: Assunto: Interpelação -
Inadimplemento Requerente: Central Park Empreendimentos Imobiliarios Ltda Requerido: José Aldo Sampaio Pereira
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004296-36.2015.8.26.0127 - A Dr(a). Juliana
Marques Wendling, Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Carapicuíba - SP. FAZ SABER a(o) JOSÉ ALDO
SAMPAIO PEREIRA, (RG nº 06794255-51 - SSP/BA e CPF/MF nº 687.808.185-87), que Central Park Empreendimentos
Imobiliarios Ltda, lhe ajuizou uma ação de Interpelação Judicial, representado pelo Instrumento de Compromisso de
Compra e Venda de “lote “21” da Quadra “11” do Loteamento denominado “Jardim Nova Cotia”, estando atualmente
inadimplente, com as parcelas 010/180 a 043/180, bem como, parcelas 002/007 a 007/007 de acordo extrajudicial,
que totaliza a quantia de R$ 36.780,60. Estando o interpelado em lugar ignorado,expede-se o edital de notificação
para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague as parcelas vencidas e vincendas, atualizadas, sob
pena de rescisão do contrato. Fica o interpelado notificado para os termos da ação, bem como cientificado de que
após o cumprimento, pague as custas e observadas as formalidades legais decorridas as 48 horas, as custas serão
entregues a requerente. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de Carapicuiba, aos 01 de setembro de 2020. 16 e 17/09

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1058993-86.2018.8.26.0002 Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Indenização por Dano Material Requerente: Érika Silveira Silva Requerido: Ecsc Consultoria Estrategica Ltda
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1058993-86.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 9ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDERSON CORTEZ MENDES,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER à ECSC CONSULTORIA LTDA, conhecida como Equipe La Luna Club, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.909.376/0001-30, que ERIKA SILVEIRA SILVA lhe ajuizou
uma AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, objetivando a PROCEDÊNCIA DA AÇÃO,
condenando a Ré, a ressarcir a Autora no valor de R$ 22.000,00, relativo pagamento do contrato sub judice não
cumprido pela empresa, cuja quantia dever ser corrigida e acrescida de juros de mora desde a data do desembolso
(fl. 21); ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, a ser corrigido e acrescido de
juros desde a data do evento danoso (fechamento do local da cerimônia pelos órgãos fiscalizadores) e ao ressarcimento
de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, na forma da lei (CPC, art. 85). Estando a ré em
lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de
15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. S NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de agosto de 2020. 16 e 17/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003284-35.2018.8.26.0271 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro de Itapevi, Estado de São Paulo, Dr(a). DÉBORA CUSTÓDIO SANTOS, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) FRANCISCO PEREIRA SANTIAGO (Brasileiro, Solteiro, Jardineiro, RG 7648161, CPF 701.859.138-
49, com endereço à Rua Santa Luzia, 420, Jardim Monte Santo, CEP 06700-287, Cotia – SP) e ESPOLIO DE JOSÉ
JOACI ALMEIDA (Brasileiro, Solteiro, Jardineiro, RG 11926335X, CPF 053.270.578-52, com endereço à Avenida Brasil,
1287, Jardim Monte Santo, CEP 06700-300, Cotia – SP), que CENTRAL PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA lhe ajuizou uma AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, representado pelo instrumento de compromisso
de compra e venda do lote “29” da quadra “15” do loteamento denominado “JARDIM NOVA COTIA”,, atualmente
estando inadimplentes com as parcelas 012/144, 046/144 a 139/144.., objetivando seja, ao final, julgada procedente
a presente ação, para o fim de declarar rescindido o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra em
questão e reintegrar a Autora no imóvel descrito, bem com todas as cominações pedidas na inicial. 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 Itapevi,
aos 31 de agosto de 2020. 16 e 17/09

EDITAL  DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008625-05.2020.8.26.0002 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) ANA CELINA GONCALVES DO SANTOS,
Brasileira, Solteira, CPF 189.512.978-88, que lhe foi proposta uma ação de Reintegração / Manutenção de
Posse por parte de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo- CDHU,
alegando em síntese: a Rescisão de Contrato Cumulada com Reintegração de Posse do imóvel situado à Rua
Dois - Alt.do 68 da José R. Maciel, B:05, apartamento 24B do Parque Otero, Conjunto Habitacional Jardim
São Luiz-IB, São Paulo-SP, CEP 05823-070, alegando que a requerida descumpriu o contrato entabulado
entre as partes, caracterizando inadimplência financeira e ocupação irregular do imóvel. A autora requereu
a rescisão do contrato e a consequente reintegração de posse. 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 03 de setembro de 2020. 16 e 17/09
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0082206-04.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Henrique Bretas Marzagão, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a Renata Cristina Cosme, CPF: 308.039.788-63, que Fabio Zampieri, CPF 128.800.308-03
patrono do Autor Instituição de Ensino Colegio Amorim Ltda, que ajuizou Ação de Cobrança, sendo julgada procedente
e condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 1.355,96 (novembro/19) referente aos honorários sucumbenciais
ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado ou apresente bens a penhora,
sob pena de ser acrescido de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 §§ 1º e 3º do CPC),
quando será penhorado bens para garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer impugnação, caso
não ofereça, 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 17 de abril de 2020. 15 e 16/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0018351-92.2003.8.26.0009 A MMa. 
Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dra. Claudia 
Sarmento Monteleone, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a HELOISA GRIMALDI ABDO, RG 6277375 e 
HAMILTON AFFONSO GRIMALDI, RG 05648124, CPF 069.172.118-18, que lhes foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Companhia de Saneamento Básico do Estado de S.Paulo - Sabesp, 
visando a cobrança do valor de R$ 905,63, proveniente do consumo dos serviços de fornecimento de água e 
das tarifas de utilização da rede de esgotos, no período de dezembro/1999 a maio de 2000. Encontrando-se 
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 

apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
NADA MAIS.  

Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de março de 2020.                                     B 15 e 16/09
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Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1065814-35.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Homero Maion, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Keheng Dai 
(também conhecido como Dai Keheng), Chinês, Casado, RNE F0651578, que lhe foi proposta uma ação de Divórcio Litigioso por 

-se em 2012 na China e dessa união nasceu a única filha do casal. A 
autora teme por sua vida e a de sua filha dado o comportamento instável e violento do requerido, com histórico de agressão física 
contra ela. Alega não ter mais vínculo afetivo, desconhecendo o atual paradeiro do réu e busca, por meio da presente demanda, a 
formali -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. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de agosto de 2020. 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1082458- 92.2016.8.26.0100 O (A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 9ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Valdir da Silva Queiroz Junior, na forma da Lei, 
etc. Faz saber a (o) JOSE CÁSSIO ORTIZ MARCONDES, Brasileiro, Empresário, RG 4486741, CPF 945.403.308-53, ora 
Exeqüente CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JUPIÁ, move o presente cumprimento de sentença contra ESPÓLIO DE HEBE 
MARIA FERRAZ ORTIZ MARCONDES CESAR, inventariante José Cassio Ortiz Marcondes e outros, ora Executado, 
na forma do artigo 513, §2º, IV, do Código de Processo Civil, intime-se o Executado por edital para que, no prazo 
processual de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito de R$ 442.869,37, atualizado em abril de 2017. Ficando as partes 
Executadas advertida de que, transcorrido o prazo previsto sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 
de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo. aos 16 de junho de 2020. 

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL-PRAZO DE 30DIAS.PROCESSO Nº1004103-60.2020.8.26. 
0704 A MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XV - Butantã, 
Estado de São Paulo, Dra. Paula Lopes Gomes, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a quem possa 
interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração de Regime de Bens movida por Thais Vida dos 
Santos Nakabara, RG nº 22.684.669-6 SSP/SP e Rogerio Nakabara, RG nº 17.494.640-5 SSP/SP, por 
meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento de separação 
total de bens para o regime de comunhão parcial de bens no casamento. O presente edital é expedido 
nos termos do artigo 734, § 1º do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de agosto de 2020. [16,17] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1065841-62.2013.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 6ª 
Vara Cível,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a). HENRIQUE DADA PAIVA, na forma da Lei, etc.FAZ SABER 
a(o) C. M. DOS SANTOS ELETRO & REFRIGERAÇÃO ME., CNPJ 14.450.016/0001-00, que Claus Mauri Bellandi 
ajuizou-lhe ação de devolução de valores fundada na alegação de que ficou acordado entre as partes o pagamento de 
R$ 6.500,00 por conta de um contrato de prestação de serviços, sendo a primeira parcela, 50% do total, a ser paga como 
sinal e o restante ao final da obra. Alega a requerente que só houve o pagamento do sinal, motivo porque foi movida a 
presente ação.Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se EDITAL para que, no prazo de 15 dias úteis, após o 
prazo supra, CONTESTE a ação, sob pena de serem aceitos verdadeiros os fatos narrados pela autora, nomeando-se 
curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.              [16,17] 

COMPANHIA METROPOLITANA DE 
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP

CNPJ/MF Nº 60.850.575/0001-25 - NIRE Nº 3530005464-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convocados os Acionistas da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB-SP, 
a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de setembro de 2020, às quinze 

horas, no Gabinete da Presidência, na Rua São Bento nº 405 - 14º andar, nesta Capital, para deliberarem 

sobre a seguinte ordem do dia: - PAUTA: - 1 - ALTERAÇÃO NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
COHAB-SP; 2 - ALTERAÇÃO NOS ESTATUTOS SOCIAIS DA COHAB-SP.

São Paulo, 15 de setembro de 2020.

Jorge Damião de Almeida - Presidente do Conselho de Administração

Alexsandro Peixe Campos - Diretor Presidente da COHAB-SP

MOVER PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF 01.098.905/0001-09 - NIRE 35.3.0014508.9 - EXTRATO DA 
ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Realizada em 06 de Abril de 2020. 
Arquivada na Jucesp sob nº 228.707/20-1 em 26.06.2020. Por unanimidade, a Assembleia Geral tomou 
as seguintes deliberações: (i) Aprovada a alteração do artigo 10, caput e seus parágrafos 5º e 6º e do 
artigo 13 do Estatuto Social da Sociedade, que passarão a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 
10 - O Conselho de Administração compor-se-á de no mínimo 3 (três) e no máximo 7 (sete) membros, 
sendo 1 (um) Presidente e até 6 (seis) Conselheiros, todos eleitos pela Assembleia Geral, com prazo de 
gestão de 1 (um) ano, permitida a reeleição. O prazo de gestão se estenderá até a investidura de novos 
eleitos. Parágrafo 5º - O quórum mínimo para instalação das reuniões do Conselho de Administração 
deve ser de (i) 3 (três) membros, quando o Conselho de Administração for composto por 3 (três) ou 4 
(quatro) membros; (ii) 4 (quatro) membros, quando o Conselho de Administração for composto por 5 
(cinco) ou 6 (seis) membros; e (iii) 5 (cinco) membros, quando o Conselho de Administração for composto 
de 7 (sete) membros. Consideram-se presentes os Conselheiros que: (i) participarem da reunião por tele 
ou videoconferência; (ii) enviarem voto escrito por fax ou correio eletrônico; (iii) forem representados por 
outro membro do Conselho de Administração, mediante procuração específica para a reunião. Parágrafo 
6º - Independentemente do número de membros presentes, o Conselho de Administração somente 
decidirá havendo a convergência de (i) 2 (dois) membros, quando o Conselho de Administração for 
composto por 3 (três) membros; (ii) 3 (três) membros, quando o Conselho de Administração for composto 
por 4 (quatro) ou 5 (cinco) membros; e (iii) 4 (quatro) membros, quando o Conselho de Administração for 
composto por 6 (seis) ou 7 (sete) membros. As matérias listadas no Artigo 11, itens (xvi) a (xxiii) 
dependerão da convergência de 3/4 (três quartos) dos Conselheiros. Não se alcançando o quórum de 
deliberação previsto nesse parágrafo, a matéria ou proposição submetida à deliberação do Conselho de 
Administração será adiada.”. “Artigo 13 - A Diretoria compor-se-á de no mínimo 2 (dois) e no máximo 8 
(oito) membros, sendo um Diretor Presidente e os demais com ou sem designação específica, de 
conformidade com o que for estabelecido pelo Conselho de Administração.” Permanecem inalterados os 
demais artigos do Estatuto Social que não foram expressamente alterados. (ii) Substituir o Conselheiro 
que ocupa atualmente o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Sociedade, André Pires 
Oliveira Dias, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.428.494-4-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob 
o nº 219.411.268-55, que passa a ocupar o cargo de Conselheiro, consignando-lhe os agradecimentos 
pela participação na condução dos negócios sociais durante o período em que ocupou o cargo.  
(iii) Eleger, para o cargo vago de Presidente do Conselho de Administração, Wilson Nelio Brumer, 
brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº RG MG 494.249, inscrito no  
CPF/MF sob o nº 049.142.366-72, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 
1909 - 30º andar, Torre Norte, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP - CEP 04543-907, e com mandato 
até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2020. O Conselho de Administração desta Sociedade 
fica assim constituído: Presidente: Wilson Nelio Brumer, brasileiro, casado, administrador, portador da  
cédula de identidade nº RG MG 494.249, inscrito no CPF/MF sob o nº 049.142.366-72; Conselheiros: 
André Pires Oliveira Dias, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade  
RG nº 30.428.494-4-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 219.411.268-55; Claudio Borin Guedes Palaia, 
brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.339.880-5-SSP/SP, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 176.093.048-24; Fernando Augusto Camargo de Arruda Botelho, brasileiro, casado, 
administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.972.336-X-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 292.540.028-01; Francisco Borin Graziano, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de 
identidade RG nº 22.684.527-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 264.112.938-80; Marcelo Gomes 
Condé, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 37.744.808-4-SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 964.442.666-53; e Moacyr Servilha Duarte, brasileiro, casado, advogado, 
portador da cédula de identidade RG nº 1.505.181-SSP/SP inscrito no CPF/MF sob o nº 006.407.198-72 
e OAB/SP nº 15.268, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909 
- 30º andar, Torre Norte, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP - CEP 04543-907 e todos com mandato 
até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2020. A declaração de desimpedimento do Presidente 
do Conselho de Administração eleito está arquivada na Sede da Sociedade.

Pátria Terras Agrícola I S.A. - CNPJ/ME nº 27.218.977/0001-36 - NIRE 35.300.501.79-9
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 11.09.2020

Data, hora, local: 11.09.2020, 10hs, na sede social, Avenida Cidade Jardim, 803, 9º andar, Sala T, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital. 
Mesa: Presidente: Fauze Barreto Antun, Secretário: Rafael Freitas de Aguiar. Deliberações aprovadas: Redução do capital social, por ser excessivo 
em relação às atividades constantes em seu objeto social, no valor de R$1.330.000,00, mediante o cancelamento de 1.330.000 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. As ações canceladas não abrangem a totalidade das ações ordinárias, com o consentimento expresso do acionis-
ta Pátria Investimentos Ltda., detentor de apenas 01 ação ordinária, como forma de evitar a sua exclusão, que a totalidade das ações canceladas 
serão do Acionista Pátria Terras Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia que receberá a restituição integral do valor corresponden-
te às ações canceladas, a quantia de R$1.330.000,00, em moeda corrente nacional, no prazo de até 12 meses a contar da data em que a redução 
tornar-se efetiva (174, Lei das S.A.), sendo facultado o pagamento parcelado, desde que observado o prazo máximo aqui estabelecido. O capital pas-
sará de R$16.402.530,00, representado por 16.402.530 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$15.072.530,00, representado 
por 15.072.530 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. A redução de capital só será efetivada após decorrido o prazo legal de 60 dias 
para manifestação dos credores. Após o decurso do prazo para a efetivação da redução de capital a administração procederá à escrituração e assi-
naturas. Alteração do “Artigo 5º”, caput, do Estatuto: “Artigo 5º: O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, em moeda 
corrente nacional, é de R$15.072.530,00, representado por 15.072.530 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”. Nada mais. São Pau-
lo, 11.09.2020. Acionistas: Pátria Investimentos Ltda. por si e por Pátria Terras Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia

Pátria Terras Agrícola II S.A. - CNPJ/ME nº 27.212.303/0001-24 - NIRE 35.300.501.72-1
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 11.09.2020

Data, Hora, Local: 11.09.2020, às 09hs, na sede, Avenida Cidade Jardim, nº 803, 9º andar, Sala X, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital. 
Mesa: Presidente: Fauze Barreto Antun, Secretário: Rafael Freitas de Aguiar. Deliberações Aprovadas: Redução do capital social, por ser excessivo 
em relação às atividades constantes em seu objeto social, no valor de R$700.000,00, mediante o cancelamento de 700.000 ações ordinárias, nomi-
nativas e sem valor nominal. As ações canceladas não abrangem a totalidade das ações ordinárias, com o consentimento expresso do acionista Pá-
tria Investimentos Ltda., detentor de apenas 01 ação ordinária, como forma de evitar a sua exclusão, que a totalidade das ações canceladas serão 
de titularidade do Acionista Pátria Terras Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia, que receberá a restituição integral do valor de 
R$700.000,00, em moeda corrente nacional, no prazo de até 12 meses a contar da data em que a redução tornar-se efetiva (artigo 174 da Lei das 
S.A.), sendo facultado o pagamento parcelado, desde que observado o prazo máximo aqui estabelecido. O capital passará de R$1.400.500,00, re-
presentado por 1.400.500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$700.500,00, representado por 700.500 ações ordinárias, no-
minativas e sem valor nominal. A redução de capital social só será efetivada após decorrido o prazo legal de 60 dias para manifestação dos credo-
res. Após o decurso do prazo para a efetivação da redução de capital a administração procederá à escrituração e assinaturas. Alterar o “Artigo 5º”, 
caput, do Estatuto Social: “Artigo 5º: O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de 
R$700.500,00, representado por 700.500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Encerramento: Nada mais. São Paulo, 11.09.2020. 
Acionistas: Pátria Investimentos Ltda. por si e por Pátria Terras Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia

Pátria Terras Agrícola III S.A. - CNPJ/ME nº 22.165.101/0001-55 - NIRE 35.300.522.28-1
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 11.09.2020

Data, hora, local: 11.09.2020, 11hs, na sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Fauze Barreto Antun, Secretário: Rafael 
Freitas de Aguiar. Deliberações aprovadas: Redução do capital, por ser excessivo em relação às atividades constantes em seu objeto social, no va-
lor R$2.689.000,00, mediante o cancelamento de 2.689.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor, dentre as quais (i) 680.000 ações encon-
tram-se integralizadas; e (ii) 2.009.000 ações encontram-se pendentes de integralização. As ações canceladas não abrangem a totalidade das ações 
ordinárias, com o consentimento expresso do acionista Pátria Investimentos Ltda., detentor de apenas 01 ação ordinária, como forma de evitar a 
sua exclusão, que a totalidade das ações canceladas serão do Acionista Pátria Terras Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia que 
receberá a restituição integral do valor de R$680.000,00, em moeda corrente nacional, no prazo de até 12 meses a contar da data em que a redução 
tornar-se efetiva (artigo 174 da Lei das S.A.), sendo facultado o pagamento parcelado. O capital social passará de R$38.000.000,00, representado 
por 38.000.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$35.311.000,00 representado por 35.311.000 ações ordinárias, nomina-
tivas e sem valor nominal. A redução de capital social só será efetivada após decorrido o prazo legal de 60 dias para manifestação dos credores. Após 
o decurso do prazo para a efetivação da redução de capital a administração procederá à escrituração e assinaturas. Alteração do “Artigo 5º”, caput, 
do Estatuto: “Artigo 5º: O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$35.311.000,00, 
representado por 35.311.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 11.09.2020. Acionis-
tas: Pátria Investimentos Ltda. por si e por Pátria Terras Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia

Madeira Energia S.A. - Mesa
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE. 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, a ser
realizada, em primeira convocação, no dia 02 de outubro 2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e
Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem
do dia: (i) eleição de novo membro do Conselho Fiscal da Companhia; e (ii) instrução de voto da Companhia na condição de acionista da
Santo Antônio Energia S.A. (“SAE”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para tomar todas as providências cabíveis à eleição
de novo membro do Conselho Fiscal da SAE. Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão
depositar os respectivos instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto
Social, sob a referência “Assembleia Geral Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia
Geral. São Paulo, 16 de setembro de 2020. Madeira Energia S.A. - Mesa. Daniel Faria Costa - Presidente do Conselho de Administração. 

SERASA S.A.
NIRE: 35.300.062.566 - CNPJ/MF: 62.173.620/0001-80

Ata de Reunião de Diretoria da Serasa S.A. Realizada em 03 de Agosto de 2020
Aos 03 dias do mês de agosto de 2020, reuniu-se a Diretoria da Serasa S.A., em sua sede social, na Avenida das Na-
ções Unidas, 14401 – Torre C-1 do Complexo Parque da Cidade – conjuntos 191, 192, 201, 202, 211, 212, 221, 222, 
231, 232, 241 e 242, na cidade e Estado de São Paulo, com a presença de seu Diretor Presidente, Sr. Valdemir Bertolo 
e de seus Diretores, Srs. Sergio Souza Fernandes Junior, Vander Ossamu Nagata, Alberto Wagner Teixeira Campos e Ro-
drigo José Sanchez. Assumiu a Presidência da reunião o Sr. Diretor Presidente, que convidou a mim, Vanessa de Olivei-
ra Marçon (OAB/SP nº 319.102), para secretariá-lo. A seguir, informou que a reunião tinha a fi nalidade de deliberar so-
bre o encerramento das atividades e o respectivo fechamento da fi lial situada na Rua Capitão Antonio Rosa, 409, Jar-
dim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01443-010, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 62.173.620/0117-00 e registrada sob o 
NIRE n° 35.9.0545100-6. Discutido o assunto, a proposta foi aprovada por unanimidade de votos. Nada mais havendo 
a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Mesa: Presidente – Sr. Valdemir 
Bertolo; Secretária – Sra. Vanessa de Oliveira Marçon. Diretor Presidente: Sr. Valdemir Bertolo; Diretor - Sr. Sergio Sou-
za Fernandes Junior; Diretor – Vander Ossamu Nagata; Diretor – Alberto Wagner Teixeira Campos; e Diretor – Rodrigo 
José Sanchez. Certifi co que esta é a cópia fi el da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 03 de agosto de 2020. Vanes-
sa de Oliveira Marçon - Secretária JUCESP nº 321.474/20-0 em 20.08.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SERASA S.A.
NIRE: 35.300.062.566 - CNPJ/MF: 62.173.620/0001-80

Ata de Reunião de Diretoria da Serasa S.A. Realizada em 29 de Julho de 2020
Aos 29 dias do mês de julho de 2020, reuniu-se a Diretoria da Serasa S.A., em sua sede social, na Avenida das Nações 
Unidas, 14401 – Torre C-1 do Complexo Parque da Cidade – conjuntos 191, 192, 201, 202, 211, 212, 221, 222, 231, 232, 
241 e 242, na cidade e Estado de São Paulo, com a presença de seu Diretor Presidente, Sr. Valdemir Bertolo e de seus Di-
retores, Srs. Sergio Souza Fernandes Junior, Vander Ossamu Nagata, Alberto Wagner Teixeira Campos e Rodrigo José San-
chez. Assumiu a Presidência da reunião o Sr. Diretor Presidente, que convidou a mim, Vanessa de Oliveira Marçon (OAB/
SP nº 319.102), para secretariá-lo. A seguir, informou que a reunião tinha a fi nalidade de deliberar sobre o encerramen-
to das atividades e o respectivo fechamento da fi lial situada na Avenida Prudente de Morais, 507, salas 1301, 1302 e 
1308, Bairro Tirol, Natal/RN, CEP 59020-505, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.173.620/0024-76 e registrada sob o NIRE 
nº 24.9.0000730-3. Discutido o assunto, a proposta foi aprovada por unanimidade de votos. Nada mais havendo a tra-
tar, lavrou-se esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Mesa: Presidente – Sr. Valdemir Berto-
lo; Secretária – Sra. Vanessa de Oliveira Marçon. Diretor Presidente: Sr. Valdemir Bertolo; Diretor - Sr. Sergio Souza Fer-
nandes Junior; Diretor – Vander Ossamu Nagata; Diretor – Alberto Wagner Teixeira Campos; e Diretor – Rodrigo José 
Sanchez. Certifi co que esta é a cópia fi el da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 29 de julho de 2020. Vanessa de Oli-
veira Marçon - Secretária. JUCESP nº 321.889/20-4 em 20.08.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Encalso Participações em Concessões S.A.
(Companhia Aberta)

 CNPJ/MF n.º 21.262.638/0001-70 -  NIRE 35.300.471.776
Ata da Reunião do Conselho de Administração

Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de julho de 2020, às 10h00, na sede da Encalso Participações em
Concessões S.A. (“Companhia”), na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.421, 8º andar, Parte, Jardim Paulista,
CEP 01401-001, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Presença: Presente a totalidade dos membros
do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: A reunião foi presidida pelo Sr. Mário Múcio Eugênio Damha
e secretariada pela Sra. Maria Beatriz Eugênio Damha Ajimasto. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a renúncia do
Diretor Presidente da Companhia; e (ii) a eleição de novo Diretor Presidente para a Companhia. Deliberações:
Após análise dos itens constantes na ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer
ressalvas, decidiram (i) aceitar a renúncia do Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Rodrigo Bhering Andrade,
brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº M.692.163 SSP/MG, inscrito no CPF/
ME sob nº 116.834.368-22, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.421, 8º andar,
Parte, Jardim Paulista, CEP 01401-001, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (ii) eleger o Sr. Luis
Augusto Olivares Moreno, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade
RG nº 9.540.502-12 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 950.004.458-72, com endereço comercial na Avenida
Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.421, 8º andar, Parte, Jardim Paulista, CEP 01401-001, na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato até 30 de outubro
de 2020, sendo permitida a reeleição, nos termos do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia. O Diretor ora
eleito declara não ser impedido por lei especial, bem como não está incurso em quaisquer crimes previstos
em lei que o impeça de exercer atividades mercantis ou de administração de sociedades, nem tampouco foi
condenado à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro
nacional, contra as normas de defesa da concorrência e relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.
Conselheiros Presentes: Mário Múcio Eugênio Damha, Maria Beatriz Eugênio Damha Ajimasto, Marco Aurélio
Eugênio Damha e Maria Mônica Damha Athia. Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar foram
encerrados os trabalhos, lavrando-se esta ata que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa:
Presidente: Mário Múcio Eugênio Damha; Secretária: Maria Beatriz Eugênio Damha Ajimasto. São Paulo, 27 de
julho de 2020. Mário Múcio Eugênio Damha - Presidente. Maria Beatriz Eugênio Damha Ajimasto - Secretário.
Conselheiros: Mário Múcio Eugênio Damha, Maria Beatriz Eugênio Damha Ajimasto, Marco Aurélio Eugênio
Damha, Maria Mônica Damha Athia. Diretor Eleito: Luis Augusto Olivares Moreno. Jucesp nº 359.121/20-2 em
sessão de 08/09/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Encalso Participações em Concessões S.A.
(Companhia Aberta)

 CNPJ/MF n.º 21.262.638/0001-70 -  NIRE 35.300.471.776
  Ata, lavrada em forma de sumário, da Assembleia Geral de Ordinaristas e Preferencialistas  realizada em 

29 de junho de 2020
  Data, Hora e Local: Em 29 de junho de 2020, às 11h00, na sede da Encalso Participações em Concessões S.A.
(“Companhia”), na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 3.421, 8º andar, Parte, Jardim Paulista, CEP 01401-001,
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.  Presença: Presentes (i) a totalidade dos acionistas ordinaristas da
Companhia, quais sejam: Encalso Construções Ltda. (“Encalso”), Tusk Participações Ltda. (“Tusk”) e MS Damha
Agro Ltda. (“MS Damha”), e (ii) o acionista titular da totalidade das ações preferenciais das classes A5a, A5b e
A5c de emissão da Companhia, qual seja: Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A., conforme
constam no Livro de Presença de Acionistas (“Acionistas Ordinaristas e Preferencialistas”). Convocação:
Dispensada em razão da presença dos acionistas titulares da totalidade das ações ordinárias e preferenciais
de emissão da Companhia. Mesa: Presidente: Mário Múcio Eugênio Damha; e Secretário: Maria Beatriz Eugênio
Damha Ajimasto.  Ordem do Dia: Deliberar sobre a permissão para (i) o recebimento, pela Companhia, de créditos
detidos pela Encalso contra Tusk e MS Damha para fi ns de dação em pagamento parcial do mútuo formalizado
por meio do Contrato de Mútuo, (ii) a amortização antecipada parcial do valor de principal do Contrato de Mútuo
(conforme defi nido no estatuto social da Companhia) e (iii) a alteração do Contrato de Mútuo (conforme defi nido
no estatuto social da Companhia) em razão de referida amortização parcial.  Deliberações: Após análise da
ordem do dia, os Acionistas Ordinaristas e Preferencialistas decidiram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar
(i) conforme disposto no artigo 6º, parágrafo 1º, inciso (xii), do Estatuto Social da Companhia, o recebimento,
pela Companhia, de créditos detidos pela Encalso contra Tusk e MS Damha, no valor de R$ 5.100.000,00 (cinco
milhões, cem mil reais) e R$ 5.100.000,00 (cinco milhões, cem mil reais), respectivamente, decorrentes de
mútuos concedidos pela Encalso a Tusk e MS Damha em 29 de outubro de 2019 e 8 de novembro de 2019
(“Mútuos Acionistas”), para fi ns de dação em pagamento parcial do mútuo formalizado por meio do Contrato
de Mútuo, (ii) conforme disposto no artigo 19, inciso “iv” e parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia, a
amortização antecipada parcial, pela Encalso, no montante de R$ 21.161.825,73 (vinte e um milhões, cento e
sessenta e um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos), do mútuo formalizado por meio do
Contrato de Mútuo, sendo tal amortização efetuada mediante  (a) a dação para a Companhia dos créditos detidos
pela Encalso contra Tusk e MS Damha decorrentes dos Mútuos Acionistas, e a consequente compensação de
tais créditos detidos pela Companhia contra Tusk e MS Damha com os valores a pagar pela Companhia a Tusk
e MS Damha, de R$ 5.100.000,00 (cinco milhões, cem mil reais) e R$ 5.100.000,00 (cinco milhões, cem mil
reais), respectivamente, a título de dividendos, conforme aprovado na Ata de Reunião de Diretoria realizada
nesta data , e (b) a compensação com valor a pagar pela Companhia à Encalso, de R$ 10.961.825,73 (dez
milhões, novecentos e sessenta e um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos), a título de
dividendos, conforme aprovado na Ata de Reunião de Diretoria realizada nesta data, e (iii) conforme disposto no
artigo 19, inciso “iv” e parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia, a celebração de aditamento ao Contrato
de Mútuo, para atualizar, em razão da referida amortização parcial, o saldo em aberto do Valor de Principal do
Contrato de Mútuo, de R$310.242.108,00 (trezentos e dez milhões, duzentos e quarenta e dois mil, cento e oito
reais) para R$289.080.282,27 (duzentos e oitenta e nove milhões, oitenta mil, duzentos e oitenta e dois reais e
vinte e sete centavos), dos quais (a) R$230.052.317,76 (duzentos e trinta milhões, cinquenta e dois mil, trezentos
e dezessete reais e setenta e seis centavos) são devidos pela Encalso; e (b) R$59.027.964,51 (cinquenta e nove
milhões, vinte e sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) são devidos por AD
Administração e Participações S.A.  Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar foram encerrados
os trabalhos, lavrando-se esta ata na forma de sumário dos fatos ocorridos que foi lida, aprovada e assinada
pelos presentes. Assinaturas: Mesa: Mário Múcio Eugênio Damha (Presidente) e Marco Aurélio Eugênio Damha
(Secretário). Acionistas: Encalso Contruções Ltda., representada por Mário Múcio Eugênio Damha e Maria
Beatriz Eugênio Damha Ajimasto; Tusk Participações Ltda., representada por Maria Mônica Damha Athia; e MS
Damha Agro Ltda., representada por Maria Stella Eugênio Damha; e Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora
de Valores S.A., representada por Diego Fernandez O’Keeffe e Stephane Lopes.    São Paulo, 29 de junho de
2020. Mário Múcio Eugênio Damha - Presidente. Maria Beatriz Eugênio Damha Ajimasto - Secretário. Acionistas:
Encalso Construções Ltda. Mário Múcio Eugênio Damha - Administrador. Maria Beatriz Eugênio Damha Ajimasto
- Administradora.  Tusk Participações Ltda. Maria Mõnica Damha Athia - Administradora. MS Damha Agro Ltda.
Maria Stella Eugênio Damha - Administradora. Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. p.p. Diego
Fernandez O’Keeffe. p.p. Stephane Lopes. Jucesp nº 358.200/20-9 em sessão de 04/09/2020. Gisela Simiema
Ceschin – Secretária Geral. 
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CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
COMPANHIA ABERTA - CNPJ/MF Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402

ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE 
DA 1ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª Série da 1ª Emissão da CIBRASEC 
COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA 
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se 
reunir em Assembleia Geral, a ser realizada, em segunda convocação, em 21 de setembro de 2020, às 11h00 (“Data 
da Assembleia”), que ocorrerá de forma exclusivamente digital, através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft 
Teams, observando as disposições da Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020, a fi m de deliberar sobre: (a)  A não 
decretação de Vencimento Antecipado das Debêntures, e consequentemente dos CRA, nos termos da cláusula 6.1, item “ii” da 
Escritura de Emissão de Debêntures, tendo em vista o descumprimento da correta destinação dos recursos captados por meio 
dos CRA, observando que foi adquirido açúcar da CRV Industrial LTDA, empresa não listada no Anexo II da Escritura de Emissão 
de Debêntures (“CRV”), no montante R$ 36.668.906,43 destinados, em desconformidade com o previsto nas cláusulas 3.5.2 
e 3.5.3 da referida escritura, observando a notifi cação encaminhada pelo Agente Fiduciário à Devedora, em 18 de fevereiro 
de 2020 e a contranotifi cação encaminhada pela Devedora em 12 de março de 2020. (b) Autorizar a Emissora, em conjunto 
com o Agente Fiduciário, a celebrar todos os atos necessários para a implementação das deliberações desta assembleia. O link 
de acesso à Assembleia Geral, bem como as Orientações Gerais a ser observadas para o ingresso na Assembleia Geral serão 
encaminhadas pelo Agente Fiduciário aos Titulares dos CRA e disponibilizados no site do Agente Fiduciário, qual seja, www.
vortx.com.br. Os documentos necessários para comprovação de titularidade e representação deverão ser encaminhados para 
gestao@isecbrasil.com.br, juridico@isecbrasil.com.br e para assembleias@vortx.com.br, com cópia para agentefi duciario@
vortx.com.br, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas da Data da Assembleia, sob pena de não ingresso no referido 
conclave. A Securitizadora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que a Assembleia Geral instalar-se-á em segunda 
convocação com a presença de representantes, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos CRA em circulação, sendo válidas as 
deliberações tomadas pela maioria dos CRA em circulação presentes na Assembleia Geral, nos termos da cláusula 13.3.1 do 
Termo de Securitização. São Paulo, 12 de setembro de 2020. CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

MOVER PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF 01.098.905/0001-09 - NIRE 35.3.0014508.9 - EXTRATO 
DA ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - Realizada em 30 de Abril de 2020. 
Arquivada na Jucesp sob nº 228.709/20-9 em 26.06.2020. Por unanimidade, os acionistas tomaram 
as seguintes deliberações: I - Aprovar, sem restrições, as contas dos administradores e as 
demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, em que foi 
apurado prejuízo do exercício no valor de R$ 80.093.661,52, relativo ao ano de 2019, o qual foi 
absorvido pelas reservas de lucros da Companhia (rubricas Retenção de lucros e Transações com 
sócios), nos termos do artigo 189, parágrafo único da Lei 6.404/76. II - Considerando saldo de 
reserva de lucro após a absorção mencionada no item I, aprovar a distribuição de dividendos no valor 
de R$ 25.000.000,00 à conta de reserva de lucros, sendo R$176,00 por ação, indistintamente para 
ações preferenciais e ordinárias. O pagamento dos dividendos ora aprovados será feito até 29 de 
maio de 2020. III - Aprovar, sem restrição, a proposta do Conselho de Administração formulada em 
reunião realizada em 24 de abril de 2020, para fixação da verba global destinada à remuneração fixa 
dos administradores no exercício em curso, documento esse rubricado pela Mesa Diretora e 
arquivado na sede da Sociedade. IV - Aprovar a reeleição dos membros do Conselho de Administração 
desta Sociedade, com mandato de 01 (um) ano, até a data da realização da Assembleia Geral 
Ordinária de 2021, ficando assim constituído: Presidente: Wilson Nelio Brumer, brasileiro, casado, 
administrador, portador da cédula de identidade nº RG MG 494.249, inscrito no  
CPF/MF sob o nº 049.142.366-72; Conselheiros: André Pires Oliveira Dias, brasileiro, casado, 
administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.428.494-4-SSP/SP, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 219.411.268-55; Claudio Borin Guedes Palaia, brasileiro, casado, administrador, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 14.339.880-5-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 176.093.048-24; 
Fernando Augusto Camargo de Arruda Botelho, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 28.972.336-X-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 292.540.028-01; Francisco 
Borin Graziano, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 22.684.527-8  
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 264.112.938-80; Marcelo Gomes Condé, brasileiro, casado, 
engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 37.744.808-4-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 964.442.666-53; e Moacyr Servilha Duarte, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de 
identidade RG nº 1.505.181-SSP/SP inscrito no CPF/MF sob o nº 006.407.198-72 e OAB/SP nº 
15.268, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909 - 30º 
andar, Torre Norte, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP - CEP 04543-907. As declarações de 
desimpedimento dos Conselheiros eleitos estão arquivadas na Sede da Sociedade.

MOVER PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF 01.098.905/0001-09 - NIRE 35.3.0014508.9 - EXTRATO DA 
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Realizada em 06 de Abril de 2020. Arquivada 
na Jucesp sob nº 228.708/20-5 em 26.06.2020. Os membros do Conselho de Administração, com a 
abstenção do Sr. Wilson Nelio Brumer, por unanimidade deliberaram: eleger o Sr. Wilson Nelio Brumer, 
brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº RG-MG 494.249, inscrito no  
CPF/MF sob o nº 049.142.366-72, para o cargo de Diretor Presidente da Sociedade. Em consequência 
da deliberação acima, a Diretoria da Sociedade, com mandato até a data da realização da Assembleia 
Geral Ordinária a realizar-se em 2020, ficou assim constituída: (i) Diretor Presidente, Wilson Nelio 
Brumer, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG MG nº 494.249, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 049.142.366-72, e Diretores sem designação específica; (ii) Roberto Navarro 
Evangelista, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 945.531.658-72, portador da 
Cédula de identidade RG nº 9.735.656-6-SSP-SP; (iii) Fernando Luiz Aguiar Filho, brasileiro,  
casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF nº 306.391.208-57, portador da Cédula de Identidade  
RG nº 29.900.104-0-SSP/SP; e (iv) Nelson Tambelini Junior, brasileiro, separado judicialmente, advogado, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 075.299.718-16, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.975.205-0-SSP-
SP, todos domiciliados em São Paulo, Capital, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909 -  
30º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907. O termo de posse e declaração de desimpedimento  
do Diretor Presidente ora eleito estão arquivados na Sede da Sociedade.

MOVER PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF 01.098.905/0001-09 - NIRE 35.3.0014508.9 - EXTRATO 
DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Realizada em 30 de Abril de 2020. 
Arquivada na Jucesp sob nº 228.710/20-0 em 26.06.2020. Os membros do Conselho de 
Administração, por unanimidade, deliberaram reeleger os atuais membros da Diretoria.  
Em consequência da deliberação acima, a Diretoria da Sociedade, ficou assim constituída: (i) Diretor 
Presidente, Wilson Nelio Brumer, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade 
nº RG MG 494.249, inscrito no CPF/MF sob o nº 049.142.366-72, e Diretores sem designação 
específica: (ii) Roberto Navarro Evangelista, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o  
nº 945.531.658-72, portador da Cédula de identidade RG nº 9.735.656-6-SSP-SP; (iii) Fernando Luiz 
Aguiar Filho, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF nº 306.391.208-57, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 29.900.104-0-SSP/SP; e (iv) Nelson Tambelini Junior, brasileiro, 
separado judicialmente, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.299.718-16, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 11.975.205-0-SSP-SP, todos domiciliados em São Paulo, Capital, na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, 1909 - 30º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907. O prazo de 
gestão da Diretoria terá vigência até a Assembleia Geral Ordinária da Sociedade, a ser realizada no 
exercício de 2021. As declarações de desimpedimento dos Diretores eleitos estão arquivadas na 
Sede da Sociedade.
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Governo vai manter o Bolsa
Família, diz Bolsonaro

PÁGINA 6 Nacional
Jornal O DIA SP

QUARTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2020

O presidente Jair Bolsonaro
declarou na terça-feira, (15) que
o governo não vai suspender re-
ajustes das aposentadorias e do
Benefício de Prestação Conti-
nuada (BPC) - auxílio pago a ido-
sos e pessoas com deficiência
de baixa renda. O presidente des-
cartou também a criação do pro-
grama Renda Brasil até 2022 -
iniciativa que estava em estudo
para expandir o alcance e suce-
der o Bolsa Família, que é pago
a famílias que estão em situação
de pobreza extrema e miséria.

Em vídeo publicado nas re-
des sociais, Bolsonaro citou

notícias que dizem que a inten-
ção do governo é congelar as
aposentadorias para garantir re-
cursos para o Renda Brasil. “Eu
já disse que jamais vou tirar di-
nheiro dos pobres para dar para
os paupérrimos. Quem por ven-
tura vier a propor para mim uma
medida como essa, eu só posso
dar um cartão vermelho para
essa pessoa. É gente que não tem
um mínimo de coração, não tem
o mínimo de entendimento
como vivem os aposentados do
Brasil”, disse.

De acordo com o Bolsona-
ro, “pode ser que alguém da equi-

pe econômica tenha falado so-
bre este assunto”, mas que seu
governo “jamais” vai congelar
salários de aposentados ou redu-
zir o BPC “para qualquer coisa
que seja”. “Até 2022, no meu
governo, está proibido falar a
palavra Renda Brasil, vamos con-
tinuar com o Bolsa Família e
ponto final”, destacou.

Em junho, o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, anunciou
a intenção do governo em criar
o Renda Brasil após a pandemia
do novo coronavírus, com a uni-
ficação de vários programas so-
ciais. Desde então, a equipe eco-

nômica e o Palácio do Planalto
têm discutido a fonte de recur-
sos para financiar o novo progra-
ma social.

Na semana passada, Bolso-
naro descartou o fim do seguro-
defeso como forma de garantir
o programa de renda permanen-
te. Em agosto, ele também já
havia anunciado que a criação do
Renda Brasil estava suspensa
porque não aceitaria eliminar,
em troca, o abono salarial, es-
pécie de 14º salário pago aos tra-
balhadores com carteira assina-
da que recebem até dois salári-
os mínimos. (Agência Brasil)

Brasil avança no Ideb, mas apenas
ensino fundamental cumpre meta

O Brasil avançou no Índice
de Desenvolvimento da Educa-
ção Básica (Ideb) em todas eta-
pas de ensino, mas apenas nos
anos iniciais do ensino funda-
mental, do 1º ao 5º ano, cumpriu
a meta de qualidade nacional es-
tabelecida para 2019. Os resul-
tados foram divulgados na terça-
feira, (15) pelo Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira (Inep).

Medido a cada dois anos, o
Ideb é o principal indicador de
qualidade da educação brasilei-
ra. O índice registrado nos anos
iniciais no país passou de 5,8, em
2017, para 5,9, em 2019, supe-
rando a meta nacional de 5,7 con-
siderando tanto as escolas públi-
cas quanto as particulares. Nos
anos finais do ensino fundamen-
tal, do 6º ao 9º ano, avançou de
4,7 para 4,9. No entanto, ficou
abaixo da meta fixada para a eta-
pa, 5,2. No ensino médio, passou
de 3,8 para 4,2, ficando também
abaixo da meta, que era 5.

O Ideb é calculado com base
em dados de aprovação nas es-
colas e de desempenho dos es-
tudantes no Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica
(Saeb). O Saeb avalia os conhe-
cimentos dos estudantes em lín-
gua portuguesa e matemática. O
índice final varia de 0 a 10.

O índice tem metas diferen-
tes para cada ano de divulgação
e também metas específicas na-
cionais, por unidade da federa-
ção, por rede de ensino e por
escola. A intenção é que cada
instância melhore os índices
para que o Brasil atinja o pata-

mar educacional da média dos
países da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE).

Em termos numéricos, se-
gundo o Inep, isso significa pro-
gredir da média nacional de 3,8,
registrada em 2005 na primeira
fase do ensino fundamental, para
um Ideb igual a 6 em 2022, ano
do bicentenário da Independên-
cia. Para os anos finais do ensi-
no fundamental, a meta nacional
é 5,5 e, para o ensino médio, 5,2.
Esta é a penúltima divulgação do
Ideb antes do fim das metas pre-
vistas. A próxima será em 2022,
referente a 2021.

Desigualdades
Mesmo tendo cumprido a

meta de 2019 e estando muito
próximo de atingir a meta naci-
onal de 2021, até mesmo os da-
dos dos anos iniciais do ensino
fundamental mostram que o país
ainda tem uma série de diferen-
ças educacionais quanto analisa-
dos os dados regionais, estadu-
ais e municipais.

Na Região Norte, apenas
36,4% dos municípios atingiram
a meta para a rede pública, que
concentra a maior parte das ma-
trículas na etapa de ensino. O que
significa que cerca de seis a cada
dez municípios não atingiram a
meta. Nessa região, apenas 4,9%
das redes públicas municipais têm
um índice 6 ou maior. Na Região
Sudeste, 73,9% das redes muni-
cipais têm Ideb 6 ou mais. A mai-
or porcentagem de redes muni-
cipais com Ideb 6 ou mais está
no estado de São Paulo, 91,3%.

O Ceará tem a maior porcen-
tagem de municípios que atingi-
ram a meta do Ideb 2019 para as
escolas públicas municipais, de
98,9%, seguido por Alagoas,
com 92,1%. Por outro lado, no
Amapá, Amazonas, Maranhão,
Pará, Rio de Janeiro, Rondônia,
Roraima, Sergipe e Tocantins
menos da metade dos municípi-
os alcançou a meta esperada.

As diferenças seguem pela
trajetória escolar. Nos anos fi-
nais do ensino fundamental, na
rede pública, 631 municípios
alcançaram ideb igual a 5,5 ou
mais, maior nível considerado.
Um a cada três desses municí-
pios está no estado de São Pau-
lo. No outro extremo, 373 mu-
nicípios têm o índice até 3,4, o
nível mais baixo. Desses, 28,7%
são municípios da Bahia.

No ensino médio, apenas
9,3% das escolas públicas esta-
duais, que concentram a maior
parte das matrículas na etapa,
têm Ideb 5,2 ou mais, nível mais
alto considerado para a etapa.
Norte e Nordeste estão abaixo
da média nacional com, respec-
tivamente, 2,6% e 7,6% das es-
colas públicas com os maiores
índices.

Municípios abaixo da meta
Com o avanço do tempo, as

metas ficam também mais am-
biciosas e mais escolas acabam
ficando para trás. No ano passa-
do, menos municípios consegui-
ram cumprir as metas sugeridas.
Considerando as metas para os
anos iniciais do ensino funda-
mental para as escolas públicas
municipais, em 2017, 3,6 mil
municípios cumpriram a meta, o

equivalente a 70%. Em 2019,
esse número caiu para 3,2 mil,
ou 62%.

Nos anos finais do ensino
fundamental, 1,2 mil, o equiva-
lente a 23% dos municípios con-
seguiram alcançar a meta para
2019 para as escolas públicas.
Em 2017, foram 2,1 mil, o equi-
valente a 38,5%. Esses dados
não foram disponibilizados para
o ensino médio.

Avanços na escola pública
Embora o Ideb da rede públi-

ca seja, em todas as etapas de
ensino, inferior ao da rede par-
ticular, foi entre as públicas que
ele apresentou mais avanços.
Nos anos iniciais do ensino fun-
damental, o índice passou, na
rede pública, de 5,5 em 2017
para 5,7 em 2019, extrapolando
a meta de 5,5 para o ano. Nas pri-
vadas, permaneceu 7,1, inferior
à meta para essas escolas, que
era 7,4 para o ano.

Nos anos finais do ensino
fundamental, a rede privada tam-
bém manteve, em 2019, o Ideb
de 2017, que era 6,4 e ficou
abaixo da meta de 7,1. Já as pú-
blicas passaram de 4,4 para 4,6.
Também não cumpriram a meta,
que era 5.

O ensino médio foi a única
etapa que apresentou avanço
também entre as escolas parti-
culares, cujo Ideb passou de 5,8
para 6. O índice ficou, no entan-
to, abaixo da meta, que era 6,8.
Entre as públicas estaduais, ín-
dice teve um aumento maior, de
0,4, passando de 3,5 em 2017
para 3,9 em 2019. Mesmo as-
sim, a rede estadual ficou abai-
xo da meta 4,6. (Agência Brasil)

Apesar de ter parte do con-
tingente funcional paralisado des-
de o dia 17 de agosto, os Correi-
os registraram, nas últimas qua-
tro semanas, mais de 187 mi-
lhões de cartas e encomendas
entregues em todo o país.

Após sucessivas tentativas de
negociação, os Correios anunci-
aram que aguardam decisão ju-
dicial sobre a greve para norma-
lizar as atividades operacionais.
Segundo nota divulgada pela
empresa, as negociações esta-
vam sendo feitas desde julho, e
visavam preservar a saúde finan-
ceira da estatal com cortes de
privilégios e “adequação à reali-
dade do país”. O julgamento da
ação de dissídio coletivo está
marcado para a próxima segun-
da-feira (21).

Em comunicado, os Cor-
reios afirmam que os termos
exigidos pelos funcionários
para a retomada regular das ati-
vidades põem em risco a eco-
nomia que vinha sendo aplica-
da. A empresa registra prejuí-
zo acumulado de R$ 2,4 bi-
lhões e esperava economizar
cerca de R$ 800 milhões ao
ano. Segundo a estatal, esse
valor, em três anos, cobriria o

Correios aguardam decisão
da Justiça sobre greve

de trabalhadores
déficit financeiro atual.

“É evidente, portanto, que
não há margem para propostas
incompatíveis com a situação
econômica atual da instituição
e do país, o que exclui de qual-
quer negociação a possibilida-
de de conceder reajustes”, re-
gistra a nota.

A empresa lamenta ainda o
contexto da pandemia, e afir-
ma que a explosão do e-com-
merce – o comércio eletrôni-
co, que depende exclusivamen-
te do serviço de transporte e
logística para a entrega de mer-
cadorias, – seria uma forma de
“alavancar o negócio em um
dos poucos setores com capa-
cidade para crescer neste pe-
ríodo.”

Greve
Segundo a Federação Naci-

onal dos Trabalhadores em
Empresas dos Correios e Simi-
lares (Fentect), parte dos tra-
balhadores decidiu cruzar os
braços em protesto contra a
proposta de privatização da es-
tatal e pela manutenção de be-
nefícios trabalhistas. Os funci-
onários pedem ainda reajustes
salariais. (Agência Brasil)

As queimadas no estado de
São Paulo já acumulam um au-
mento de 60% em relação ao
período de janeiro a setembro de
2019. Mesmo antes do fim des-
te mês de setembro, os dados do
Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe) mostram que o
estado já registrou 4.264 focos
de incêndio de janeiro até se-
gunda-feira, (14), enquanto nos
primeiros nove meses de 2019,
foram registrados 2.666.

Os incêndios registrados até
o momento já superam todos os
focos de queimadas do ano pas-
sado (3.074) e nos quatro anos
anteriores. Em 2014, os satéli-
tes do Inpe identificaram 4.490
pontos de incêndio no estado ao
longo de todo o ano. No mês de
setembro, as 1.520 queimadas
ocorridas nos primeiros 14
dias superam as ocorrências
no mês inteiro em 2018 e
2019. Em setembro de 2017
foram identificados 1.930 fo-
cos de incêndio.

Em São João da Boa Vista,
um incêndio atinge a mata da
região da Serra da Mantiquei-
ra desde o último dia 5. Na
quinta-feira passada (10) o
governador João Doria esteve
no local para acompanhar os
trabalhos de combate ao fogo.
O enfrentamento do desastre
é feito principalmente por
terra, com as equipes do Cor-
po de Bombeiros e da Defesa
Civil, auxiliados por helicóp-
teros e aviões agrícolas.

São Paulo já tem pior
ano para queimadas

desde 2014

PGR e MPT elogiam decisão
do STF que mantém lista do

trabalho escravo
O procurador-geral da Repú-

blica, Augusto Aras, e o Minis-
tério Público do Trabalho (MPT)
elogiaram na terça-feira, (15) a
decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF) que manteve a di-
vulgação da lista de empresas
punidas por manter trabalhado-
res em condição análoga à de
escravidão, a chamada Lista Suja
do Trabalho Escravo.

Em nota, Aras e o procura-
dor-geral do Trabalho, Alberto
Balazeiro, consideraram que a
decisão da Corte foi exemplar e
cumpre o mandamento constitu-
cional da publicidade e de trans-
parência dos atos da administra-
ção pública.

No dia 9 deste mês, em me-
moriais entregues aos minis-
tros do STF, a PGR e o MPT
afirmaram que a divulgação da
lista permite o acompanhamen-
to de políticas públicas e esti-
mula a responsabilidade social
das empresas.

“O cadastro de empregado-

res que tenham submetido traba-
lhadores a condições análogas à
de escravos viabiliza o aprofun-
damento de estudos acadêmicos
a respeito da matéria, permite o
acompanhamento e controle do
cumprimento da legislação tra-
balhista no âmbito das cadeias
produtivas na economia brasilei-
ra”, afirmaram os procuradores.

A legalidade da lista foi
questionada pela Associação
Brasileira de Incorporadoras
Imobiliárias (Abrainc). Entre
outros pontos, a Abrainc argu-
mentava que a divulgação em si
já geraria prejuízo e uma espé-
cie de nova sanção administrati-
va, sem direito a defesa. Segun-
do a entidade, isso violaria direi-
tos fundamentais dos emprega-
dores, entre os quais o de livre
iniciativa. E, pelo caráter de pu-
nição, a divulgação da lista so-
mente poderia ter sido estabe-
lecida por lei aprovada no Con-
gresso, argumentou a associa-
ção. (Agência Brasil)

De acordo com a Secreta-
ria Estadual de Infraestrutura
e Meio Ambiente de São Paulo
(Sima) a região de São João acu-
mula 100 dias sem chuvas sig-
nificativas (acima de 10 milíme-
tros). Além disso, a nota enfati-
za que se for levado em consi-
deração o acumulado de preci-
pitação do período entre abril
e setembro dos últimos anos,
será observado que os dados
interpolados de precipitação
deste município ficaram mais
baixos este ano, se comparado
com os demais.

Combate ao fogo
A falta de chuvas e as altas

temperaturas são as principais
causas dos incêndios no estado,
segundo a Sima. Em um pro-
grama que integra vários ór-
gãos, a secretaria disse que
amplia a fiscalização contra
queimadas nessa época do ano.
O trabalho foi reforçado, se-
gundo a pasta, com 152 novas
viaturas para a Polícia Militar,
além de 18 drones.

Na terça-feira, (15), o secre-
tário nacional da Defesa Civil,
Alexandre Lucas Alves, disse
que na semana passada se reuniu
com os secretários de todos os
estados para discutir as queima-
das em cada região. Ele desta-
cou a preocupação com a situa-
ção de São Paulo e Minas Ge-
rais, além da gravidade dos in-
cêndios enfrentados no Panta-
nal. (Agência Brasil)

O dólar fechou em leve alta
ante o real na terça-feira (15),
abandonando queda de mais de
1% registrada mais cedo, com
operadores adotando postura
mais conservadora diante de
novo ruído envolvendo a equipe
econômica e o presidente Jair
Bolsonaro, tendo como pano de
fundo constantes receios sobre
a trajetória das contas públicas.

O dólar à vista subiu 0,27%,
a R$ 5,2889 na venda. Na máxi-
ma, a moeda foi a R$ 5,3007
(+0,49%), depois de na mínima
(atingida ainda na primeira hora
de negócios) descer a R$ 5,221,
queda de 1,02%.

Na B3, o dólar futuro avan-
çava 0,32% às 17h01, para R$

5,2900.O Ibovespa, índice da
bolsa de valores de São Paulo, a
B3, fechou em leve queda nesta
terça-feira, tendo trocado o si-
nal várias vezes durante o pregão,
com movimentos de realização
de lucros e receios com a cena
político-econômica enfraque-
cendo o efeito do clima favorá-
vel a risco no exterior.

Índice de referência do mer-
cado acionário brasileiro, o Ibo-
vespa cedeu 0,05%, a
100.219,66 pontos, segundo da-
dos preliminares, após chegar a
99.646,81 pontos na mínima e a
100.949,43 pontos na máxima.

O volume financeiro soma-
va R$ 23,1 bilhões. (Agência
Brasil)

Dólar fecha em alta,
cotado a R$ 5,28

Pesquisadores das universi-
dades estaduais de Londrina
(UEL), de Ponta Grossa
(UEPG) e do Norte do Paraná
(UENP) desenvolveram três es-
tudos identificando aspectos es-
tratégicos para estimular a recu-
peração econômica em todo o
território paranaense. As pesqui-
sas foram usadas como subsídio
para a elaboração da Política
Estadual de Ciência, Tecnologia
e Inovação, proposta pela Supe-
rintendência Geral de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior do
Governo do Estado do Paraná
(Seti), com previsão de investi-
mento de R$ 60 milhões.

“Esses trabalhos comprovam
o papel central das universidades
estaduais na retomada gradual e
responsável da atividade econô-
mica em todo o Paraná, no perí-
odo pós-pandemia”, afirma o ti-
tular da Seti, Aldo Nelson Bona.
Ele ressalta que as pesquisas
contribuem para uma aproxima-
ção entre a comunidade univer-
sitária e o setor produtivo em-
presarial, visando menor retra-
ção financeira dos negócios.

O primeiro estudo aborda a
estrutura produtiva do Paraná e
a identificação de setores estra-
tégicos para a recuperação eco-
nômica. Segundo os autores, os
professores Umberto Antonio
Sesso Filho (UEL) e Paulo Ro-
gério Alves Brene (UENP), o
trabalho foi desenvolvido a par-

Estudos apontam
soluções para

retomada econômica
do Paraná

tir de uma base de dados e análi-
ses já em progresso, que conta
com a colaboração e coautoria
de uma rede de pesquisadores de
várias instituições de ensino su-
perior.

O segundo trabalho, de auto-
ria dos professores Augusta Pe-
linski Raiher e Alysson Luiz Ste-
ge, ambos da UEPG, apresenta
um relatório sobre as aglomera-
ções industriais e do setor de
serviços nas microrregiões pa-
ranaenses.

Já a terceira pesquisa, elabo-
rada pelos mesmos autores, além
do professor Alex Sander Souza
do Carmo, também da UEPG, faz
uma análise comparativa da inser-
ção internacional dos estados de
São Paulo, Paraná, Santa Catari-
na e Rio Grande do Sul, no perí-
odo de 2015 a 2019.

Para o assessor da Seti, Mi-
chel Jorge Samaha, a retomada
econômica depende da sensibi-
lização do setor privado e de di-
álogo com o setor público. “As
universidades apresentam solu-
ções para a resolução de proble-
mas concretos dos setores eco-
nômicos e fomentam a deman-
da das empresas por parcerias no
âmbito acadêmico”, diz.

A proposta de ações para a
Política Estadual de Ciência, Tec-
nologia e Inovação foi encaminha-
da para apreciação do governador
Carlos Massa Ratinho Júnior, no
início de setembro. (AENPR)


