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SP vai cadastrar profissionais da
cultura para renda emergencial

OCDE melhora perspectiva para
economia mundial e para o Brasil
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Copom interrompe sequência de
queda e mantém Selic em 2% ao ano

Governo libera R$ 10,1 mi
para combate a incêndio

 no Pantanal

www.jornalodiasp.com.br
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,23
Venda:       5,24

Turismo
Compra:   5,21
Venda:       5,53

Compra:   6,18
Venda:       6,18

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

34º C

16º C

Quinta: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Previsão do Tempo

OMS alerta
para aumento
da covid no
inverno no
hemisfério

norte
A Organização Mundial da

Saúde (OMS) alertou na quar-
ta-feira (16) que a covid-19 está
se espalhando em um ritmo pre-
ocupante em algumas partes do
hemisfério norte, a poucos me-
ses da temporada de gripe devi-
do ao inverno na região.

“Estamos começando a ver
tendências preocupantes em al-
guns países”, disse Maria Van
Kerkhove, líder técnica da OMS
para covid-19, durante uma
transmissão por rede social.

“Estamos vendo aumentos
nas internações, em unidades
de terapia intensiva, principal-
mente na Espanha, França,
Montenegro, Ucrânia e alguns
estados dos Estados Unidos.
Isso é preocupante porque ain-
da não vimos a temporada de
gripe.”                         Página 3

Madri adotará
isolamentos
específicos

contra
covid-19 na
sexta-feira

A região de Madri, uma das
mais atingidas pelo novo coro-
navírus na Espanha, adotará
isolamentos específicos e ou-
tras restrições em áreas com
muitos casos de covid-19 na
sexta-feira, disseram autorida-
de locais na quarta-feira (16).

Madri responde por cerca de
um terço dos casos ativos de co-
ronavírus do país, mostrando uma
incidência mais alta em bairros
de grande densidade e renda bai-
xa, a maioria no sul da cidade.

“Estamos adotando medi-
das, mas isso não basta. Nada
funcionará se não formos res-
ponsáveis”, disse Antonio Za-
patero, encarregado da reação
de Madri contra a covid-19,
aos repórteres.            Página 3
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O Ministério do Desenvolvi-
mento Regional vai financiar
com R$ 10,1 milhões o plano de
trabalho do governo do Mato
Grosso para combate aos incên-

dios que atingem a área de Pan-
tanal ao sul do estado, até mes-
mo em unidades de conservação.

A liberação dos recursos foi
assinada no início da tarde de

quarta-feira, (16) em Cuiabá, em
reunião entre o ministro Rogé-
rio Marinho e o governador do
estado, Mauro Mendes.

Ação humana
Segundo perícia realizada

pelo Centro Integrado Multia-
gências de Coordenação Opera-
cional (Ciman-MT), ligado ao
governo do estado, alguns incên-
dios foram provocados com o
propósito de queimar a vegeta-
ção desmatada, inclusive “para
criação de área de pasto para
gado.” A seca agravou o alastra-
mento dos focos de incêndio.

Alerta do Instituto Nacional de
Meteorologia (Inmet) inclui qua-
se todo o território do estado em
situação de "perigo" por causa da
severidade da estiagem.   Página 6

Esporte

Abertura da temporada do Circuito
Brasileiro começa nesta quinta

Carol Solberg vibra durante etapa do Circuito Brasileiro

A espera chegou ao final.
O Circuito Brasileiro Open
de Vôlei de Praia será reto-
mado nesta quinta-feira (17)
com a primeira etapa da tem-
porada 2020/2021, realiza-
da no Centro de Desenvol-
vimento de Voleibol (CDV),
em Saquarema (RJ). O pri-
meiro torneio nacional da
modalidade pós-pandemia
da COVID-19 terá transmis-
são de todas as partidas e
novidades na interação com
os fãs, já que não haverá pre-
sença de público.

Para diminuir a quantida-
de de pessoas circulando no
mesmo ambiente, a compe-
tição foi separada por gêne-
ro e começará com o tor-
neio feminino, disputado de
quinta até domingo (20.09).
Na próxima semana, entre
os dias 24 e 27, ocorre o
torneio masculino. Os jogos
serão exibidos pelo si te
voleidepraiatv.cbv.com.br,
pela página oficial da Con-
federação Brasileira de Vo-
leibol (CBV) no YouTube e,
a partir das semifinais, com
exclusividade pelo canal
SporTV.

Também visando reforçar
as medidas de prevenção con-
tra COVID-19, o torneio será
realizado sem a presença de
torcida. Os fãs, porém, terão,
além da chance de assistir
todos os jogos, novas formas
de interação, como a “Arqui-
bancasa”, onde poderão apa-
recer ao vivo nos telões du-
rante as partidas, compondo
uma arquibancada vir tual .
Além disso, vídeos dos bas-
tidores do torneio, entrevis-
tas pós-jogo e outros conteú-
dos serão exibidos nas redes
sociais da CBV.

Vice-campeã da últ ima
temporada ao lado de Victoria,
a sergipana Tainá comentou a
expectativa para voltar a atuar
e como será a adaptação com
o torneio sem torcida.

“Tentaremos nos adaptar a
essa nova realidade o mais rápi-
do possível. É o necessário nes-
te momento pela saúde de to-
dos. Será um torneio diferente
do que já tivemos, por se tratar
de uma etapa do Open dentro do
CDV, somente com o naipe fe-
minino nesta semana, limite de
pessoas de comissão técnica.
Mas, a ansiedade é grande para

estar em quadra e a nossa ex-
pectativa para voltar a atuar é
muito grande”, declarou.

Outra novidade está na
transmissão de 100% dos jo-
gos, inclusive com o torneio
qualifying, na quinta-feira.
Além disso, as partidas da qua-
dra externa também contarão
com narração das partidas, o
que antes acontecia apenas nos
jogos da arena central. Quem
também comentou a expecta-
tiva para o retorno foi a cario-
ca Carol  Solberg,  que em
2020, antes da pandemia, dis-
putou duas finais com a nova
parceria formada junto da sul-
mato-grossense Talita.

“Estou muito feliz em po-
der voltar a jogar, nosso time
retomou os treinos há pouco
mais de um mês, fiquei isola-
da durante a pandemia. Foi
uma luta conseguir voltar à
minha melhor forma, tive um
retorno gradual, até pela lesão
que enfrentei no ombro, no
passado, não quis pular etapas.
Sei que eu e Talita não estamos
no nosso 100%, mas estou
muito animada para sentir no-
vamente a energia de estar em
quadra. Mesmo sem público,
temos experiência para buscar
aquela motivação, energia. A
pandemia não acabou, ainda vi-
vemos um momento muito di-
fícil e de cuidados, preocupa-
ção, mas acho que a CBV en-
controu um formato seguindo
protocolos de segurança, é
uma novidade e temos que nos
adaptar”, declarou.

O espaço de jogo foi mon-
tado nas quadras de areia já
existentes no Centro de De-
senvolvimento de Voleibol,
onde são realizados os treina-
mentos das duplas que repre-
sentam o país em torneios in-
ternacionais. A arena central
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Tainá em ação durante etapa do Circuito Brasileiro
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fica na área onde antes havia
quatro quadras. Poucos metros
adiante, outras duas quadras fo-
ram transformadas na arena nú-
mero dois, que também recebe-
rá partidas. A montagem levou
10 dias para ser realizada.

Outros quatro times sairão
da disputa do qualifying, na
quinta-feira. Os 16 times en-
tão serão divididos em quatro
grupos com quatro duplas para
a fase de grupos. Os primeiros
colocados de cada grupo vão
direto às quartas de final, en-
quanto segundos e terceiros
disputam uma rodada elimina-
tória a mais, da repescagem.
Quem termina na última posi-
ção de cada grupo na primeira
fase está eliminado. O torneio
segue em formato eliminató-
rio direto, com quartas de fi-

nal, semifinais e disputas de
bronze e ouro.

Todos os atletas farão um
teste inicial para COVID-19
antes da competição. O resul-
tado será enviado à CBV e, só
diante disso, será confirmada
sua inscrição. O atleta que tes-
tar positivo não irá competir.
Um dia antes da competição,
os atletas chegarão a Saquare-

ma, responderão a um
questionário,  aferirão a
temperatura, oximetria e
farão novo teste de CO-
VID-19.

Em caso de mais um re-
sultado negativo, o atleta
entra na disputa. A partir do
momento em que entra no
CDV, o atleta só sai após a
eliminação ou no último dia
para retorno. O protocolo
será exatamente o mesmo
com todos os envolvidos:
comissões técnicas, arbi-
tragem, fornecedores, co-
laboradores do CDV, e em
todo o staff da CBV.

A segunda etapa da tem-
porada também será reali-
zada em Saquarema, em ou-
tubro, entre os dias 15 a 18
(feminino) e 22 a 25

(mascul ino). As outras três
etapas da temporada 20/21 ain-
da terão locais definidos, mas
já possuem datas. A terceira pa-
rada será de 5 a 8 de novembro
(feminino) e 12 a 15 de no-
vembro (masculino). O quarto
torneio será de 2 a 6 de dezem-
bro, e o quinto de 16 a 20 de
dezembro, com possibilidade
de realização dos dois naipes.
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Após uma longa trajetória
de redução, o Banco Central
(BC) decidiu manter a taxa
básica de juros da economia
no atual patamar de 2% ao
ano. A decisão do Comitê de
Política Monetária (Copom)
foi unânime, em reunião en-
cerrada na quarta-feira (16).
A manutenção do índice era
esperada pelos analistas fi-
nanceiros, que apostam na
Selic neste patamar até o fi-
nal do ano.

Em nota, o Copom infor-
mou que a inflação deve se ele-
var no curto prazo, principal-
mente por causa do movimen-
to de alta temporária nos pre-
ços dos alimentos e a normali-
zação parcial do preço de al-

guns serviços, no contexto de
retomada maior da atividade
econômica. "O Comitê enten-
de que essa decisão [manuten-
ção da taxa Selic] reflete seu
cenário básico e um balanço de
riscos de variância maior do
que a usual para a inflação
prospectiva e é compatível com
a convergência da inflação para
a meta no horizonte relevante,
que inclui o ano-calendário de
2021 e, em grau menor, o de
2022", diz um trecho do co-
municado oficial.

Sobre futuros ajustes nos
juros básicos, o Comitê ressal-
tou que novas mudanças, caso
ocorram, serão graduais e de-
penderão da situação das con-
tas públicas.               Página 3

Prefeitura de São Paulo
adota home office permanente
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Cartórios registram recorde
de mortes em agosto

Serasa oferece renegociação
de dívidas para inadimplentes

Agências do INSS em
São Paulo serão reabertas

nesta quinta-feira
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SP vai cadastrar profissionais da
cultura para renda emergencial

cesar@cesarneto.com 

O governo de São Paulo ini-
ciou na quarta-feira, (16) o ca-
dastramento de profissionais
que trabalham no setor cultural
para o pagamento de renda emer-
gencial, estipulada em R$ 3 mil.
Prevista na Lei Federal 14.107/
20, conhecida como Lei Aldir
Blanc, a renda emergencial tam-
bém prevê subsídios para espa-
ços e instituições culturais.

“Aprovada este ano no Con-
gresso Nacional, a lei prevê au-
xílio monetário para profissi-
onais do setor cultural nesse
período de pandemia”, expli-
cou o governador de São Pau-
lo, João Doria.

A lei destina R$ 566 milhões
ao estado de São Paulo – R$
264 milhões já foram recebidos
pelo governo paulista e R$ 302
milhões foram destinados às
645 prefeituras do estado. Por
meio das prefeituras, serão fei-
tos repasses às instituições e
espaços culturais, com subsídi-
os previstos entre R$ 3 mil e R$
10 mil, mensais.

Do total recebido pelo esta-
do (R$ 264 milhões), R$ 189
milhões serão destinado ao pa-
gamento da renda básica, o que
deve beneficiar 63 mil profissi-

onais da cultura com R$ 3 mil,
cada. O início do pagamento
está previsto para a segunda quin-
zena de outubro.

Para se cadastrar, o profissi-
onal do setor cultural deve ter
atuado em área artística nos 24
meses anteriores à publicação da
lei – o que deve ser comprova-
do por forma documental ou au-
todeclaratória. A lei determina
ainda que a mulher provedora de
família monoparental deva rece-
ber o valor dobrado.

Para receber essa renda
emergencial, o profissional não
deve ter emprego formal ativo ou
receber benefício previdenciá-
rio, seguro-desemprego, benefí-
cio assistencial ou verba de pro-
grama de assistência de renda
federal, com exceção do Bolsa
Família. Ele também não pode
ser beneficiário do auxílio
emergencial.

O candidato não pode ter ren-
da familiar mensal per capita
superior a meio salário mínimo
ou renda familiar mensal total
maior do que três salários-mí-
nimos. Outra exigência é de que
ele não tenha recebido, em 2018,
rendimentos tributáveis acima
de R$ 28.559,70.

Profissionais devem fazer o
cadastro para o recebimento da
renda básica pela internet. Nes-
te mesmo site será possível fa-
zer o cadastramento para o sub-
sídio a espaços e instituições.
As informações serão compar-
tilhadas pelo estado com as pre-
feituras paulistas. A data limite
para inscrição é 18 de outubro.

Editais
Outros R$ 75 milhões serão

destinados pelo governo paulis-
ta para 25 editais culturais, que
fazem parte do Programa de
Ação Cultural (ProAC) Expres-
so Lab, cujas inscrições estarão
abertas a partir de amanhã (17).

O intuito é apoiar e premiar
1,7 mil projetos e profissionais
do setor cultural de todo o esta-
do, o que deve gerar, segundo a
Secretaria de Cultura e Econo-
mia Criativa, cerca de 22,7 mil
postos de trabalho e um impac-
to econômico estimado em R$
113 milhões.

Os editais são para áreas de
teatro, dança, audiovisual, artes
visuais, patrimônio material e
imaterial, eventos, circo, mu-
seus, literatura, produção cultu-
ral online, música e espetáculos

infantojuvenis.
Um desses editais vai desti-

nar R$ 20 milhões para 100 cir-
cos, 100 cinemas, 100 museus
e 200 teatros independentes de
todas as regiões do estado. Em
contrapartida, esses espaços de-
verão disponibilizar, ao todo, 1
milhão de ingressos a preços
populares, com o custo máximo
de R$ 20 a inteira.

As inscrições no ProAC Ex-
presso LAB poderão ser feitas
pela internet, a partir de amanhã,
e estarão abertas até o dia até 3
de novembro.

Museu da Língua Portu-
guesa

O governo de São Paulo dis-
se na quarta-feira, (16) que adiou
a reinauguração do Museu da
Língua Portuguesa, em São Pau-
lo. O museu, dedicado ao nosso
idioma, está fechado para re-
construção desde que foi atingi-
do por um incêndio, em dezem-
bro de 2015.

A expectativa do governo era
de que o museu fosse reinaugu-
rado em junho, mas, por conta
da pandemia, a reabertura ficou
para o primeiro bimestre de
2021. (Agência Brasil)

Parques temáticos em São Paulo
poderão reabrir dia 23 de setembro

Os parques temáticos do
estado de São Paulo, com ati-
vidades ao ar livre, poderão re-
abrir ao público a partir do dia
23 de setembro. Segundo o
governo de São Paulo, a medi-
da só vale para os parques que
estejam instalados em regiões
que estão na Fase 3 – amarela
do Plano São Paulo há pelo
menos 28 dias consecutivos.

Os parques poderão operar
apenas pelo período de oito
horas por dia, com limitação de
40% de sua capacidade de pú-
blico. Todos os funcionários

do parque e o público terão que
fazer uso obrigatório de más-
cara. Os ingressos precisarão
ser vendidos antecipadamente
e haverá controle de acesso.
Haverá também medição de
temperatura. A fiscalização
dessas medidas ficará a cargo
das prefeituras.

Os parques estão fechados des-
de março por causa da pandemia do
novo coronavírus (covid-19).

Segundo o governo do es-
tado, a autorização libera a re-
tomada de mais de cem opera-
ções, que devem gerar 26 mil

empregos diretos e indiretos.
A previsão é de que sejam rea-
bertos parques como o Hopi
Hari e o Wet´n Wild e os par-
ques aquáticos da cidade de
Olímpia.

De acordo com o governa-
dor de São Paulo, João Doria,
o estado concentra a maior
quantidade de parques e atra-
ções temáticas da América La-
tina.

Um ranking de 2019, da or-
ganização internacional Themed
Entertainment Association,
apontou que quatro dos dez par-

ques aquáticos mais visitados da
América Latina estavam em São
Paulo. O Thermas dos Laranjais,
da cidade de Olímpia (SP), com
1,84 milhão de visitantes anuais,
era, segundo o ranking, o quinto
parque aquático mais visitado do
mundo e único brasileiro entre
os dez mais visitados.

Apesar do anúncio de rea-
bertura, o governo alerta que o
estado continua em quarentena,
ou seja, as pessoas devem con-
tinuar mantendo o distanciamen-
to social e evitar aglomerações.
(Agência Brasil)

São Paulo contabiliza 290 mortes
 por coronavírus em 24 horas

Com 290 novas mortes e
8.157 novos casos registrados
desde terça-feira, o estado de
São Paulo soma agora 33.253
mortes e 909.428 casos confir-
mados do novo coronavírus.

Os registros estão dentro da
previsão quinzenal do Centro de
Contingência do Coronavírus
em São Paulo, que previam en-
tre 900 mil e 1 milhão de infec-

tados e de 33 mil a 38 mil mor-
tes até 15 de setembro. Nova
previsão divulgada hoje (16) pro-
jeta que até 30 de setembro o
estado somará entre 960 mil e
1,05 milhão de infectados e en-
tre 35 mil e 38 mil mortes pelo
novo coronavírus.

Recuperados
O estado ultrapassou hoje a

marca de 100 mil altas hospi-
talares de pessoas que preci-
saram de internação após com-
plicações por covid-19, doen-
ça provocada pelo novo coro-
navírus. Até este momento,
768.169 pessoas se recupera-
ram da doença, sendo que
100.347 delas após receberam
alta médica.

No momento, 4.246 pes-

soas estão internadas em uni-
dades de terapia intensiva
(UTI) de todo o estado em ca-
sos suspeitos ou confirmados
do novo coronavírus, além de
5.924 internadas em enferma-
rias. A taxa de ocupação de
leitos de UTI no estado está
em 50,2%, enquanto na Gran-
de São Paulo está em 49,8%.
(Agência Brasil)

Agências do INSS em São Paulo
serão reabertas nesta quinta-feira

O Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) informou na
quarta-feira, (16) que recorreu
e reverteu a decisão judicial do
Tribunal Regional Federal da 3ª
Região (TRF3), que havia sus-
pendido a reabertura gradual de
suas unidades no estado de São
Paulo. Com isso, a partir desta
quinta-feira,  (17) o órgão reto-
ma parcialmente o atendimento
presencial, com a reabertura de
128 agências no estado. As uni-
dades podem ser consultadas no
site covid.inss.gov.br.

Na decisão que revoga a li-
minar concedida no fim de se-
mana, o INSS diz que o TRF3
reconhece que o órgão público
adotou medidas para garantir a
segurança tanto dos segurados
quanto dos servidores. Entre
elas, por exemplo, a publicação
de normativos estabelecendo
regras sobre o retorno dos ser-
vidores ao trabalho presencial e
definindo quais grupos poderi-
am permanecer em teletrabalho
por medida de segurança. “A Jus-
tiça também reiterou o caráter
essencial do serviço prestado
pelo INSS e afirmou que a não
realização de alguns serviços, que
só podem ser realizados presen-
cialmente, trazem prejuízos aos
segurados”, acrescentou o INSS.

Atendimento agendado
Após mais de cinco meses

de atendimento remoto, os se-
gurados devem ficar atentos às
mudanças para evitar sair de casa
sem necessidade. Para evitar
aglomeração, e visando a saúde
de servidores e segurados, as
agências manterão regime de
atendimento diferenciado. Nes-
ta primeira etapa da retomada, as
agências atenderão apenas segu-
rados agendados e em horário
reduzido, das 7h às 13h. Serão
priorizados os seguintes atendi-
mentos: avaliação social, cum-
primento de exigência, justifica-
ção administrativa e reabilitação
profissional.

Para todos os serviços, o se-
gurado deve realizar o agenda-
mento pelo Portal Meu INSS
(site e aplicativo) ou pelo tele-
fone 135. Segurados sem agen-
damento não serão atendidos
nas agências, para evitar aglo-
merações, conforme determi-
nações do Ministério da Saúde.

A Perícia Médica Federal,
ligada à Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho, deman-
dou adequações nas salas de pe-
rícias das agências do INSS
para retornar à atividade presen-
cial, após inspeção realizada
entre os dias 8 e 9 de setem-
bro. O INSS começou na quin-
ta-feira (10) a cumprir este
compromisso de fazer as ade-
quações o mais rápido possível,
para que o serviço possa voltar

a ser oferecido à população.
As novas inspeções serão

feitas em conjunto, entre o
INSS e a Secretaria Especial
de Previdência e Trabalho.
Comprovando-se a adequação
dos consultórios, a perícia
retomará o atendimento nes-
sas unidades.

O INSS orienta que o segu-
rado que tinha agendamento de
perícia médica deve desconsi-
derar e proceder com a remar-
cação pelo telefone 135.

Segundo INSS, os serviços
que não estarão disponíveis de
forma presencial neste primei-
ro momento, continuam dis-
poníveis pelos canais remo-
tos: o Portal Meu INSS (site
e apl icat ivo)  e  o telefone
135. Além disso, o regime de
plantão para tirar dúvidas con-
tinua enquanto o atendimen-
to presencial não for total-
mente retomado, atendendo
aos cidadãos que têm dúvidas
em relação ao uso dos canais
remotos de atendimento.

Com o retorno do atendi-
mento presencial, somente po-
derá requerer a antecipação do
auxílio por incapacidade tem-
porária, no valor de um salá-
rio mínimo, o segurado que
residir em município a mais
de 70 quilômetros de distân-
cia de agência em que esteja
disponível o agendamento de

perícia médica.
A antecipação de um salário

mínimo mensal será devida pelo
período definido em atestado
médico, limitado a 60 dias. Os
atestados serão submetidos a
análise de conformidade pela
Subsecretaria de Perícia Médi-
ca Federal, da Secretaria de Pre-
vidência, e pelo INSS.

O beneficiário poderá ainda
requerer a prorrogação da ante-
cipação do auxílio com base no
período de repouso informado
no atestado médico anterior ou
solicitar novo requerimento
mediante apresentação de novo
atestado médico, limitada a
prorrogação da antecipação
também ao prazo de 60 dias.

O requerimento da antecipa-
ção deverá ser anexado por
meio do site ou do aplicativo
Meu INSS e mediante declara-
ção de responsabilidade pelos
documentos apresentados. O
atestado médico deverá estar
legível e sem rasuras; conter a
assinatura do profissional emi-
tente e o carimbo de identifi-
cação, com registro do respec-
tivo Conselho de Classe ou Re-
gistro Único do Ministério da
Saúde (RMS); conter as infor-
mações sobre a doença ou Có-
digo Internacional de Doenças
(CID); e ainda conter o período
estimado de repouso necessário.
(Agência Brasil)

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

luna diária de política na imprensa (São Paulo - Brasil) desde
1993. Na Internet desde 1996, o site www.cesarneto.com foi
se tornando referência da liberdade possível . No Twitter, @Ce-
sarNetoReal ... Email cesar@cesarneto.com

+
CÂMARA (SP)
Deputada federal Erundina disputou a prefeitura paulistana em

2004, tendo como vice o hoje ex-Presidente Temer. Agora, o MDB
do Temer banca o vereador Ricardo Nunes (MDB) vice na chapa
por reeleição de Bruno Covas (PSDB) e a ex-prefeita é a vice de
Boulos (chapa via PSOL)

+
PREFEITURA
Conforme antecipado por esta coluna, ainda em agosto, não

rolasse chapa ‘puro-sangue’ - com um médico - o PTB podia ser
- de novo - o vice de Russomanno (REPUBLICANOS ex-PRB).
O deputado Campos Machado, que ainda manda no Estado, ban-
cou Borges D’Urso (OAB) em 2012 ...

+
PAULISTANA
... Em 2016 foi a Marlene, esposa do Campos, que foi vice do

defensor do consumidor. Agora, pintou outro advogado e outro
ex-presidente (OAB), Marcos da Costa como vice. Também con-
forme antecipamos, Russomanno não teria apoio explícito do
Bolsonaro, nem com um militar na vice

+
ASSEMBLEIA (SP)
Ao ser franco-atirador, pra atacar inclusive padres da igreja

católica que bancariam o Armagedon que é a Cracolândia, o de-
putado - candidato a prefeito de São Paulo (PATRIOTA) Arthur
“Mamãe Falei” - provocou o prefeito católico Bruno Covas
(PSDB), a fazer tímida defesa do clero

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

sinando recibo’ pra metralhadora ambulante diária que o comuni-
cador Datena (Band tv) passou a usar contra ele e o Bruno Covas
(PSDB), em relação aos números de infectados e mortos pela
Covid 19 no Estado de São Paulo

+
CONGRESSO (BR)
Em tempos da televisão brasileira completando 70 anos - des-

de a fundação da Tupi (canal 4 fem São Paulo e 6 no Rio) pelas
mãos do Assis Chateaubriand, tanto os deputados federais como
os senadores vão fazer suas médias com as mídias televisivas pra
cobrarem apoios nas eleições 2022

+
PRESIDÊNCIA (BR)
Bolsonaro começa a dar aulas de ‘política populista’ - fora

dos manuais clássicos da Ciência Política - falando diretamente
ao povão de todo o país. Sobe tanto sua avaliação popular, que até
o ex-Presidente Lula (ainda dono do PT) começa - acreditem - a
defendê-lo pra não se acabar antes de 2022

+
PARTIDOS (BR)
Depois de tentar ser vice em chapa por reeleição do Bruno

Covas (PSDB), o comunicador (tv) Russomanno vai tentar pela
3ª vez ser reeleito pra prefeitura de São Paulo com um vice - ex-
presidente da OAB Marcos da Costa - do PTB do deputado
(ALESP) Campos Machado. Bolsonaro não confirma apoio

+
H I S T Ó R I A S
Os 70 anos da televisão brasileira mudaram a política. Desde

Vargas até Bolsonaro. A Tupi (extinta) foi pioneira (1950) com
Chateaubriand e a Record (1953) foi a 2ª (hoje do Edir Macedo -
igreja Universal). A Globo só pintou em 1965, com a família
Marinho (jornal e rádio O Globo)
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Lembre sempre de lavar as mãos

OMS alerta para aumento
da covid  no inverno no

hemisfério norte
A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou na quarta-

feira (16) que a covid-19 está se espalhando em um ritmo preo-
cupante em algumas partes do hemisfério norte, a poucos meses
da temporada de gripe devido ao inverno na região.

“Estamos começando a ver tendências preocupantes em al-
guns países”, disse Maria Van Kerkhove, líder técnica da OMS
para covid-19, durante uma transmissão por rede social.

“Estamos vendo aumentos nas internações, em unidades de
terapia intensiva, principalmente na Espanha, França, Montene-
gro, Ucrânia e alguns estados dos Estados Unidos. Isso é preo-
cupante porque ainda não vimos a temporada de gripe.”

Van Kerkhove também disse que as hospitalizações de pes-
soas entre 15 e 49 anos de idade infectadas com a covid-19 es-
tão aumentando em vários países.

Mike Ryan, o principal especialista da OMS para emergênci-
as, aconselhou as pessoas com alto risco de infecções por co-
vid-19 a se vacinarem contra a gripe. (Agência Brasil)

Madri adotará isolamentos
específicos contra covid-19

na sexta-feira
A região de Madri, uma das mais atingidas pelo novo corona-

vírus na Espanha, adotará isolamentos específicos e outras res-
trições em áreas com muitos casos de covid-19 na sexta-feira,
disseram autoridade locais na quarta-feira (16).

Madri responde por cerca de um terço dos casos ativos de
coronavírus do país, mostrando uma incidência mais alta em bair-
ros de grande densidade e renda baixa, a maioria no sul da cidade.

“Estamos adotando medidas, mas isso não basta. Nada funci-
onará se não formos responsáveis”, disse Antonio Zapatero, en-
carregado da reação de Madri contra a covid-19, aos repórteres.

“Houve um relaxamento de comportamento que não podemos
nos permitir”. Ele disse que as pessoas estão organizando festas,
bebendo nas ruas e desrespeitando as regras de quarentena.

Zapatero não detalhou as medidas a serem anunciadas na sex-
ta-feira, mas disse que o departamento de saúde está cogitando
isolar as áreas com incidência mais alta do vírus.

Desde que as restrições à circulação foram encerradas e os
exames em massa foram iniciados, no final de junho, as infec-
ções aumentaram de algumas centenas por dia para milhares na
Espanha, o que a fez superar outras nações atingidas duramente,
como Reino Unido, Itália e França.

O número acumulado de casos espanhóis, que está em
603.167, é o mais elevado da Europa Ocidental, e o número de
mortes passa de 30 mil.

As autoridades de Madri esperam começar a usa exames rá-
pidos a partir da semana que vem, o que ajudaria a rastrear os
casos de coronavírus mais rapidamente e refrear a epidemia.
(Agência Brasil)

A Serasa lança na quarta-fei-
ra, (16) uma ação para facilitar o
pagamento de dívidas, com des-
conto de até 50% nos valores
devidos. Segundo a consultoria,
a ação tem potencial para que até
20 milhões de consumidores dei-
xem de ter o nome negativado.

A iniciativa possibilita a re-

negociação de dívidas especial-
mente com lojas, bancos e em-
presas de telefonia e internet. As
renegociações acontecem exclu-
sivamente com dois parceiros da
Serasa: a Ativos S.A e a Recovery.

Para consultar as possibilida-
des de negociação, o consumidor
deve acessar a plataforma da Se-

rasa Limpa Nome. Lá é possível
consultar se há dívidas pendentes
a partir do número do Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF). É pos-
sível também fazer a negociação
por aplicativo de celular.

Inadimplência
Segundo balanço divul-

gado no início do mês pela
Confederação Nacional do
Comércio de Bens,  Servi-
ç o s  e  Tu r i s m o  ( C N C ) ,
26,7% das famílias brasilei-
ras tinham contas em atra-
so em agosto e 67,5% esta-
vam endividadas. (Agência
Brasil)

PIB tem queda de 4% no trimestre
encerrado em julho, aponta FGV

O Produto Interno Bruto
(PIB,  a  soma de todos os
bens e serviços produzidos
no país) recuou no trimestre
encerrado em julho, segundo
dados do Monitor do PIB di-
vulgados  na  quar ta- fe i ra ,
(16) pela Fundação Getulio
Vargas (FGV).  De acordo
com estudo, a economia bra-
sileira recuou 4% na compa-

ração com o trimestre findo
em abril e de 8,9% na compara-
ção com o trimestre encerrado
em julho de 2019.

Analisando-se apenas o mês
de julho, houve alta de 2,4% na
comparação com o mês anteri-
or e queda de 6,1% em relação a
julho do ano passado.

No trimestre encerrado em
julho, na comparação com o

mesmo período do ano passado,
o consumo das famílias recuou
10,1%, enquanto a formação
bruta de capital fixo, isto é, os
investimentos, recuou 7,8%. As
exportações, por outro lado,
cresceram 4,9%. As importa-
ções caíram 20%.

Na análise especial sobre
saúde, o Monitor do PIB mos-
trou que a saúde pública recuou

15,6% em julho, na comparação
com julho do ano passado. Já a
saúde privada retraiu 23,9% no
mesmo tipo de comparação.

Segundo a FGV, essas quedas
de produção da atividade de saú-
de, tanto pública como privada,
estão, provavelmente, associa-
das ao adiamento de consultas e
exames devido ao isolamento
social. (Agência Brasil)

Serasa oferece renegociação de
dívidas para inadimplentes

IGP-10 tem inflação de 4,34%
 em setembro, diz FGV

O Índice Geral de Preços –
10 (IGP-10) registrou inflação
de 4,34% em setembro deste
ano, taxa superior aos 2,53% de
agosto. Segundo dados divulga-
dos na quarta-feira, (16) pela
Fundação Getulio Vargas (FGV),
o IGP-10 acumula taxas de in-

flação de 13,98% no ano e de
17,03% em 12 meses.

A alta da taxa de agosto para
setembro foi puxada pelos preços
no atacado, medidos pelo Índice de
Preços ao Produtor Amplo, cuja
inflação passou de 3,38% em agos-
to para 5,99% em setembro.

Por outro lado, os outros
dois subíndices que compõem o
IGP-M tiveram queda em suas
taxas de inflação. O Índice de
Preços ao Consumidor, que
mede o varejo, passou de
0,48% em agosto para 0,46%
em setembro.

Já o Índice Nacional de Cus-
to da Construção teve inflação
de 0,80% em setembro, inferi-
or ao 1,01% de agosto. O IGP-
10 é medido com base em pre-
ços coletados entre os dias 11
do mês anterior e 10 do mês de
referência. (Agência Brasil)

A economia global parece
estar se recuperando do baque
provocado pelo novo coronaví-
rus mais rápido do que se ima-
ginava há apenas alguns meses
graças à melhora nas perspecti-
vas para a China e os Estados
Unidos, disse a Organização
para a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE) na
quarta-feira (16).

Para a organização, também
melhorou a perspectiva para o
Brasil em 2020, de acordo com
suas novas projeções.

A economia mundial está a
caminho de contrair 4,5% este
ano, disse a OCDE. A estimativa,
sem precedentes na história recen-
te, representa uma melhora ante a

queda de 6% projetada em junho.
Desde que seja evitado que

o vírus se dissemine sem con-
trole, a economia global voltará
a crescer no próximo ano com
uma expansão de 5%, ante pre-
visão em junho de alta de 5,2%,
de acordo com a OCDE.

Entretanto, uma retomada
mais forte do vírus ou medidas
mais rigorosas para contê-lo
podem cortar 2 a 3 pontos per-
centuais da projeção para 2021,
alertou a OCDE.

A organização explicou que
fez suas estimativas sob o pres-
suposto de que surtos locais
continuarão e haverá ações lo-
cais em vez de paralisações na-
cionais. Elas também assumem

que uma vacina não estará am-
plamente disponível até o final
do próximo ano.

A OCDE disse que as ações
de governos e bancos centrais
para sustentar as rendas de famí-
lias e empresas ajudaram a evi-
tar contrações piores e devem
portanto ser mantidas.

A perspectiva melhor para
este ano mascara grandes diferen-
ças entre as principais economi-
as, com os Estados Unidos, China
e Europa devendo ter desempenho
melhor do que o esperado enquan-
to Índia, México e África do Sul
podem se sair pior enquanto lu-
tam para conter o vírus.

Tendo sido o primeiro país a
experimentar o surto e depois

de agir rapidamente para contro-
lar a disseminação, a China deve
ser o único país do G20 de po-
tências econômicas a registrar
crescimento este ano, com alta
de 1,8%, contra projeção em ju-
nho de contração de 2,6%.

Por sua vez, a economia dos
EUA, maior do mundo, também
deve ter desempenho melhor
este ano com contração de
3,8%, contra queda de 7,3% pro-
jetada anteriormente.

Para o Brasil, a OCDE pro-
jetou contração de 6,5% em
2020, 0,9 ponto percentual a
mais do que na estimativa de ju-
nho, prevendo que o país cres-
cerá 3,6% em 2021, uma piora
de 0,6 ponto. (Agência Brasil)

Crédito com juros
menores para

microempresários
movimenta R$ 7 milhões

Uma parceria entre a Confe-
deração Nacional da Indústria
(CNI) e a Caixa Econômica
Federal viabilizou a assinatura
de 35 contratos, no valor total
de R$ 7 milhões, com o apoio
dos fundos Garantidor para In-
vestimentos (FGI) e de Garan-
tia de Operações (FGO), para
micro e pequenos empresári-
os de todo o país.

Entre os benefícios, as linhas
de financiamento possibilitaram
uma redução dos juros de até
28%, se comparada à taxa de bal-
cão, além de carência de até 60
meses para pagamento. Os re-
cursos podem financiar capital
de giro e bens de consumo du-
ráveis. Os interessados podem
acessar aqui a página eletrônica
da parceria, que está aberta a
novos empréstimos.

De acordo com a CNI, os R$
7 milhões representam a soma
dos R$ 5,3 milhões liberados
na fase piloto do projeto, em
julho, com recursos do Pro-
grama Nacional de Apoio às
Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Pronam-
pe), e de R$ 1,7 milhão ope-
racionalizados pela rede do
Núcleo de Acesso ao Crédito
(NAC), presente em 22 esta-
dos, desde o lançamento da par-
ceria, em 25 de agosto.

Além das condições especi-
ais de juros e pagamento, as in-
dústrias que contratarem o fi-
nanciamento contarão com o
apoio de profissionais especi-
alizados do NAC para orienta-
ção financeira a fim de identi-
ficar a melhor alternativa de
crédito ofertada.

O pacote de benefícios in-
clui ainda o Cartão Empresarial,
com isenção da primeira anuida-
de para empresas com domici-
lio bancário de recebíveis na
Caixa e seis meses de isenção
total ou 12 meses com 50% de
isenção para adesão na cesta de
serviços para novos correntistas
ou correntistas sem cesta.

Essas condições estão sujei-
tas à análise de risco de crédito
e disponibilidade de recurso,
bem como são válidas para em-
presas que tenham 12 ou mais
meses de faturamento e garanti-
as compatíveis com as exigidas,
que variam de acordo com a li-
nha de crédito, informou a CNI.

O programa oferece três li-
nhas de crédito: Capital de giro
pós-fixada, destinada a empresas
com faturamento anual fiscal su-
perior a R$ 360 mil, com juros
a partir de 0,83% ao mês mais
Taxa Referencial (TR), prazo de
até 60 meses e carência automá-
tica de três meses; Capital de
giro prefixada, voltada a micro
e pequenas empresas, com juros
a partir de 1,19% ao mês, prazo
de 48 meses e carência automá-
tica de três meses; e BDC –
Bens de Consumo Duráveis com
taxa pós-fixada, com juros a par-
tir de 0,92% ao mês, prazo de
até 60 meses e até seis meses
de carência.

Para ajudar o empresário a
escolher qual a melhor opção, a
CNI produziu cartilhas com ori-
entações. Em seu portal, a CNI
também oferece atendimento
personalizado por profissionais,
diretamente no canal do NAC.
(Agência Brasil)

Copom interrompe sequência de
queda e mantém Selic em 2% ao ano
Após uma longa trajetória de

redução, o Banco Central (BC)
decidiu manter a taxa básica de
juros da economia no atual pa-
tamar de 2% ao ano. A decisão
do Comitê de Política Monetá-
ria (Copom) foi unânime, em
reunião encerrada na quarta-fei-
ra (16). A manutenção do índi-
ce era esperada pelos analistas
financeiros, que apostam na
Selic neste patamar até o final
do ano.

Em nota, o Copom infor-
mou que a inflação deve se ele-
var no curto prazo, principal-
mente por causa do movimento
de alta temporária nos preços
dos alimentos e a normalização
parcial do preço de alguns ser-
viços, no contexto de retomada
maior da atividade econômica.
"O Comitê entende que essa
decisão [manutenção da taxa
Selic] reflete seu cenário bási-
co e um balanço de riscos de
variância maior do que a usual
para a inflação prospectiva e é
compatível com a convergência
da inflação para a meta no hori-
zonte relevante, que inclui o
ano-calendário de 2021 e, em
grau menor, o de 2022", diz um
trecho do comunicado oficial.

Sobre futuros ajustes nos ju-
ros básicos, o Comitê ressaltou
que novas mudanças, caso ocor-
ram, serão graduais e depende-
rão da situação das contas pú-
blicas. "O Copom entende que
a conjuntura econômica conti-

nua a prescrever estímulo mo-
netário extraordinariamente
elevado, mas reconhece que,
devido a questões prudenciais e
de estabilidade financeira, o
espaço remanescente para uti-
lização da política monetária, se
houver, deve ser pequeno. Con-
sequentemente, eventuais ajustes
futuros no atual grau de estímulo
ocorreriam com gradualismo adi-
cional e dependerão da percepção
sobre a trajetória fiscal, assim
como de novas informações que
alterem a atual avaliação do Co-
pom sobre a inflação prospecti-
va", destacou o comunicado.

A Selic se mantém no me-
nor nível desde o início da sé-
rie histórica do Banco Central,
em 1986. De outubro de 2012
a abril de 2013, a taxa foi man-
tida em 7,25% ao ano e passou
a ser reajustada gradualmente
até alcançar 14,25% ao ano em
julho de 2015. Em outubro de
2016, o Copom voltou a redu-
zir os juros básicos da econo-
mia até que a taxa chegasse a
6,5% ao ano em março de 2018,
só voltando a ser reduzida em
julho de 2019.

Inflação
A Selic é o principal instru-

mento do Banco Central para
manter sob controle a inflação
oficial, medida pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA). Nos 12 me-
ses terminados em agosto, o in-

dicador fechou em 2,44%. O ín-
dice vem sofrendo uma acelera-
ção desde julho, mas ainda con-
tinua abaixo do nível mínimo da
meta estabelecida pelo Conse-
lho Monetário Nacional (CMN).

Para 2020, o CMN fixou
meta de inflação de 4%, com
margem de tolerância de 1,5
ponto percentual. O IPCA, por-
tanto, não poderá superar 5,5%
neste ano nem ficar abaixo de
2,5%. A meta para 2021 foi fi-
xada em 3,75%, também com
intervalo de tolerância de 1,5
ponto percentual para baixo ou
para cima.

No Relatório de Inflação,
divulgado no fim de junho pelo
Banco Central, a autoridade
monetária estimava que o IPCA
fecharia o ano em 2,4% no ce-
nário base. Esse cenário consi-
dera as estimativas de mercado.

A projeção, no entanto, fi-
cou defasada diante da pande-
mia de covid-19. De acordo
com o Boletim Focus, pesqui-
sa semanal com instituições fi-
nanceiras divulgada pelo BC, a
inflação oficial deverá fechar o
ano em 1,94%.

Crédito mais barato
A taxa Selic estimula a eco-

nomia porque juros menores
barateiam o crédito e incenti-
vam a produção e o consumo em
um cenário de baixa atividade
econômica. No último Relató-
rio de Inflação, o Banco Cen-

tral projetava encolhimento de
6,4% para a economia neste
ano. Essa foi a primeira proje-
ção oficial do BC, revisada após
o agravamento da crise provo-
cada pelo novo coronavírus.

O mercado projeta contra-
ção um pouco menor. Segundo
a última edição do Boletim Fo-
cus os analistas econômicos
preveem contração de 5,66%
do Produto Interno Bruto (PIB,
soma dos bens e serviços pro-
duzidos pelo país) em 2020.

A taxa básica de juros é usa-
da nas negociações de títulos
públicos no Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic) e
serve de referência para as de-
mais taxas de juros da econo-
mia. Ao reajustá-la para cima, o
Banco Central segura o exces-
so de demanda que pressiona os
preços, porque juros mais altos
encarecem o crédito e estimu-
lam a poupança.

Ao reduzir os juros básicos,
o Copom barateia o crédito e
incentiva a produção e o con-
sumo, mas enfraquece o con-
trole da inflação. Para cortar a
Selic, a autoridade monetária
precisa estar segura de que os
preços estão sob controle e não
correm risco de subir. As reu-
niões do Copom ocorrem a
cada 45 dias. Até o fim de 2020,
estão previstos mais dois en-
contros do colegiado para de-
finir o valor da taxa Selic.
(Agência Brasil)



����������	

���
��
	���
��			���������������������������������������������� !��"#��"$"��%&' ��� &�%
! �� $� �$%�(� )� !�!%�&%��"*�%��! ��&� $!�+,%�! �!��-���%������(�$ .* $�!%��%$������/�������
����00���� �� �$%� ��%� &1�	

���
��
	���
��			��� %2"3� ���� 4��02�3� ��� !������� ��� 
5� 6���� ��� 7�89���� �
������:��(����7����$�/�����������������(� ������������������(�!�2�3��!�-����;������(����<��8�����#��(������7"=
�"> $�����?�����;���������������-���8������������@���8�������-���8�?��(�;������������;��<�������8�	�A��A
	��(
<����������������&� $!�+,%����!��-���%������(�������������2�3�������-�8���������;�0�����B������;������8����
�����������-������-�������8����2�3���8���*$"!%$2"3(��8����C����! 7�&���6%(��2�3���2�3�������/������������00����
%�;�������������������&"!"��"������"!6D�� #�"��$����&"�! ��%*="�2%">�
���
A��3������������2	����	�A	�A
	3

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

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 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] 
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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] 
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Esmeralda Energias Renováveis S.A.
CNPJ/ME nº 14.019.497/0001-02 - NIRE 35.300.519.680

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 26 de Junho de 2020
1. Data, Hora e Local: Em 26 de junho de 2020, às 14h, na sede social da Esmeralda Energias Renováveis S.A., localizada na Capital do Estado de São Paulo,
na Avenida São Gabriel, 477, 3º andar, sala 02, CEP 01435-001 (“Companhia”). 2. Publicações Legais e Presença: Publicação de edital de convocação
dispensada em virtude da presença do único acionista, detentor da totalidade do capital social da Companhia, conforme faculta o Artigo 124, §4º da Lei Federal
nº 6.404/1976, (“Lei das S.A.”) conforme alterada. 3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Gabriel Rocha Affonso Ferreira. Secretário: Sr. Rodrigo Alves de
Lima. 4. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos
auditores independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado no
referido período; (iii) deliberar sobre a substituição de Diretor e renovação do mandato da Diretoria; e (iv) aumento do capital social da Companhia mediante
a capitalização de créditos oriundos de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital. 5. Deliberações: Após o exame da ordem do dia, os acionistas
deliberaram e resolveram, por unanimidade e sem ressalvas: 5.1. Aprovar, integralmente, o relatório da administração, o balanço patrimonial e as demais
demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019,
conforme publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal O Dia, ambos em 27.05.2020 às folhas 52, 53 e 54; e 6, respectivamente; e 5.2. Ratificar
que o lucro do exercício de 2019 foi integralmente absorvido pelo prejuízo dos exercícios anteriores, não havendo lucro a distribuir. 5.3. Aceitar a renúncia
apresentada pelo Diretor Sr. Rodrigo Alves de Lima, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.280.118-2 SSP/SP e inscrito no
CPF/MF sob o nº 221.104.078-08, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na Avenida São Gabriel, nº 477,
3º andar, São Paulo, Capital. 5.3.1. A Companhia, por meio desta, em virtude de tal renúncia, agradece ao Sr. Rodrigo Alves de Lima pelos relevantes serviços
prestados à Companhia e outorga ao Sr. Rodrigo Alves de Lima a mais plena, ampla, rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação ao período em que
atuou como Diretor da Companhia, para nada mais reclamar, seja a que tempo e que título for, em juízo ou fora dele, perante a Companhia e seus acionistas.
5.3.2. Diante de tal vacância, os Acionistas decidem eleger o Sr. Leonardo Augusto Pereira de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da
Cédula de Identidade RG nº 4057937 PC/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 922.282.831-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
com escritório comercial na Avenida São Gabriel, nº 477, 3º andar, São Paulo, Capital. para o cargo de Diretor da Companhia, para mandato de 3 (três) anos,
conforme Termo de Posse. 5.3.3. Os Acionistas decidem reeleger o Sr. Gabriel Rocha Affonso Ferreira, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula
de Identidade RG nº 43.477.571 X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 370.619.988 22, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
com escritório comercial na Avenida São Gabriel, nº 477, 3º andar, São Paulo, Capital, para o cargo de Diretor da Companhia, para mandato de 3 (três) anos,
conforme Termo de Posse. 5.3.4. Os Diretores ora eleitos declaram, para todos os fins, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os
impeça de exercer atividades mercantis ou condenados por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por processo
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 5.4. Aprovar o aumento de capital social da Companhia em R$
2.104.431,30 (dois milhões, cento e quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta centavos), mediante a emissão de 21.044.313 (vinte e um milhões,
quarenta e quatro mil e trezentas e treze) novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 0,10 (dez centavos), fixado nos
termos do artigo 170 da Lei das S.A., conforme o Boletim de Subscrição constante no Anexo I da presente ata, mediante a capitalização de créditos oriundos
do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital durante o exercício de 2019, conforme instrumento celebrado entre a Companhia e o Acionista em 10 de
janeiro de 2019. 5.5. Aprovar, em virtude da aprovação da deliberação acima, a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar
com a seguinte redação: “Artigo 5º. O Capital Social da Companhia totalmente subscrito e integralizado é de R$ 57.104.431,30 (cinquenta e sete milhões,
cento e quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta centavos), dividido em 591.044.313 (quinhentos e noventa e um milhões, quarenta e quatro mil e
trezentas e treze) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 6. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede da Companhia os documentos
submetidos à apreciação desta Assembleia. 7. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada
e lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. Assinaturas: Presidente da Mesa: Gabriel Rocha
Affonso Ferreira. Secretário: Leonardo Augusto Pereira de Oliveira. Acionistas: Proton Energy Participações S.A. (nova denominação de
HS Solar II Empreendimentos e Participações S.A.), empresa com sede em São Paulo, Capital, na Avenida São Gabriel, nº 477, 3º andar, sala 01, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 27.373.249/0001-07, neste ato representada por seus Diretores, Gabriel Rocha Affonso Ferreira e Leonardo Augusto Pereira de Oliveira.
8. A presente é cópia fiel do original lavrado no Livro próprio. São Paulo/SP, 26 de junho de 2020. Mesa: Gabriel Rocha Affonso Ferreira - Presidente;
Leonardo Augusto Pereira de Oliveira - Secretário. Acionista: Proton Energy Participações S.A. - Gabriel Rocha Affonso Ferreira; Leonardo Augusto
Pereira de Oliveira. JUCESP nº 302.580/20-7 em 11/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Proton Energy Participações S.A.
CNPJ/ME nº 27.373.249/0001-07 - NIRE nº 35.300.502.566

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 23 de Julho de 2020
1. Data, Hora e Local: Em 23 de julho de 2020, às 10h, na sede social da Proton Energy Participações S.A., localizada na Capital do Estado de São Paulo, na
Avenida São Gabriel, 477, 3º andar, sala 01, CEP 01435-001 (“Companhia”). 2. Publicações Legais e Presença: Publicação de edital de convocação dispensada
em virtude da presença dos acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, conforme faculta o Artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada. 3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Gabriel Rocha Affonso Ferreira, Secretário: Sr. Leonardo Augusto Pereira
de Oliveira. 4. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos
auditores independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019; e (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado
no referido período. 5. Deliberações: Após o exame da ordem do dia, os acionistas deliberaram e resolveram, por unanimidade e sem ressalvas: 5.1. Aprovar,
integralmente, o relatório da administração, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos
auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019, conforme publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal O
Dia, ambos em 15.07.2020 às folhas 5, 6 e 7; e 5, respectivamente; e 5.2. Ratificar que o lucro do exercício de 2019 foi integralmente absorvido pelo prejuízo dos
exercícios anteriores, não havendo lucro a distribuir. 6. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede da Companhia os documentos submetidos à
apreciação desta Assembleia. 7. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada e lavrada a presente 
Ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. 8. Assinaturas: Presidente da Mesa: Gabriel Rocha Affonso Ferreira. Secretário:
Leonardo Augusto Pereira de Oliveira. Acionistas: Prisma Hélios Fundo de investimento em Participações Infraestrutura, fundo de investimento em
participações inscrito no CNPJ/ME sob o nº 21.523.842/0001-06, com sede na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo nº 501, 5º andar, bloco
01, sala 501, Botafogo, CEP 22.250-040, com seu regulamento devidamente registrado no 5º Ofício do Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de
Janeiro sob o nº 967763, neste ato representado por sua gestora a Prisma Capital Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ/ME sob nº  27.451.028/0001-00, com
sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, 691, 16º andar, Itaim Bibi, CEP 04531-011, neste ato representado pelos seus representantes
legais: Rafael Maradei e Gabriel Rocha Affonso Ferreira; e Prisma Hélios II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, fundo de investimento
em participações inscrito no CNPJ/ME sob o nº 21.409.616/0001-90, com sede na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo nº 501, 5º andar,
bloco 01, sala 501, Botafogo, CEP 22.250-040, com seu regulamento devidamente registrado no 5º Ofício do Registro de Títulos e Documentos da Cidade do
Rio de Janeiro sob o nº  967955, neste ato representado por sua gestora a Prisma Capital Ltda., acima qualificada, neste ato representado pelos seus
representantes legais: Rafael Maradei e Gabriel Rocha Affonso Ferreira. 9. A presente é cópia fiel do original lavrado no Livro próprio. São Paulo/SP, 23 de julho 
de 2020. Mesa: Gabriel Rocha Affonso Ferreira - Presidente; Leonardo Augusto Ferreira de Oliveira - Secretário; Acionistas: Prisma Hélios Fundo de
Investimento em Participações Infraestrutura - Representada por Prisma Capital Ltda., por meio de seus representantes: Rafael Maradei e Gabriel Rocha
Affonso Ferreira. Prisma Hélios II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Representada por Prisma Capital Ltda. por meio de seus
representantes: Rafael Maradei e Gabriel Rocha Affonso Ferreria. JUCESP nº 346.115/20-6 em 27/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital para conhecimento geral - Prazo de 30 dias. Processo nº 1013557-33.2020.8.26.0003 A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dra. Fatima Cristina Ruppert Mazzo, 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 Ricardo Araújo Moreira, CPF 341.798.768-76 e 
Marisa Chahine Fortunato, CPF 288.105.528-14 por meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento, de 
separação total de bens para comunhão parcial de bens. 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 27 de agosto de 2020. 

Edital de citação - Prazo de 30 dias. Processo nº 1076229-14.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silveira Teixeira, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o)Marsil Produtos Gráficos e 
Químicos Eireli, CNPJ nº 05.038.451/0001- 31 que Oswaldo Cruz Química Industria e Comercio Ltda., ajuizou ação Monitória, para 
cobrança da quantia de R$ 30.510,95 (setembro/2020), referente a duplicata/notas fiscais anexas aos autos. Estando a requerida em 
lugar incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, efetue o p agamento 
da quantia especificada devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários de 5% do valor da causa, ou apresente embargos, 
nos termos do artigo 701 do CPC, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). A ré será i senta do 
pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem 
opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de setembro de 2020.  

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE, COM PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos 
da Alteração de Regime de Bens - Regime de BensEntre os Cônjuges, PROC. Nº 1007521-69.2020.8.26.0004.O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da Família e das Sucessões, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Virgínia 
Maria Sampaio Truffi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE que os Senhores ETHEL 
BAYER SANTOS E LUIZ HENRIQUE MAIMONE BEATRICE ingressaram em Juízo a Alteração de Regime de Bens - Regime 
de Bens Entre os Cônjuges visando a Alteração do Regime de Bens adotado por ocasião do casamento, qual seja, Regime de 
Separação Total de Bens para o Comunhão Parcial de Bens .Para o conhecimento de eventuais interessados na lide, foi 
determinada a expedição de edital com prazo de 30 dias, a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do 
art.734 , § 1º do Código de Processo Civil , o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.          [17,18] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1031631-75.2019.8.26.0002 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ªVara Cí-
vel,do Foro Regional II-Santo Amaro,Estado de São Paulo,Dr(a).Caio Moscariello Rodrigues,na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ARIEL GERMAN LONGO,Brasileiro,Divorciado,Administrador,CPF 230.148.868-31,com endereço à Rua Doutor Jose Domingos 
Ruiz,51,Chacara Mafalda,CEP 03375-050,São Paulo-SP,que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de 
Rodrigo Fernando Portulan,alegando em síntese:Cobrança dos valores correspondentes aos alugueres e demais encargos decor-
rentes da Locação já pagos pelo Locatário,em valor cheio(R$12.699,73),sem considerar o desconto indevidamente concedido,corri-
gidos monetariamente,com base no IPCA/IBGE,bem como acrescidos de juros de mora,no importe de 1%ao mês,tudo computado 
desde a data em que tais verbas se tornaram exigíveis até a data de seu efetivo pagamento.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 15dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,apresente resposta.Não sendo contestada a ação,o réu será considerado re-
vel,caso em que será nomeado curador especial.Será o presente edital,por extrato,afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS. 

Angico Energias Renováveis S.A.
CNPJ/ME nº 23.881.499/0001-99 - NIRE nº 35.300.541.880

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 26 de Junho de 2020
1. Data, Hora e Local: Em 26 de junho de 2020, às 10h, na sede social da Angico Energias Renováveis S.A., localizada na Capital do Estado de São Paulo,
na Avenida São Gabriel, 477, 3º andar, sala 05, CEP 01435-001 (“Companhia”). 2. Publicações Legais e Presença: Publicação de edital de convocação
dispensada em virtude da presença do único acionista, detentor da totalidade do capital social da Companhia, conforme faculta o Artigo 124, §4º da Lei 
Federal nº 6.404/1976, (“Lei das S.A.”) conforme alterada. 3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Gabriel Rocha Affonso Ferreira. Secretário:
Sr. Leonardo Augusto Pereira de Oliveira. 4. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019; (ii) deliberar sobre a
destinação do resultado do exercício social encerrado no referido período; e (iii) deliberar sobre a substituição de Diretor e renovação do mandato da
Diretoria. 5. Deliberações: Após o exame da ordem do dia, os acionistas deliberaram e resolveram, por unanimidade e sem ressalvas: 5.1. Aprovar,
integralmente, o relatório da administração, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos
auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019, conforme publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal
O Dia, ambos em 27.05.2020 às folhas 55, 56 e 57; e 5, respectivamente; e 5.2. Aprovar a proposta da Administração da Companhia para destinação do
resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, no montante total de R$10.088.161,87 (dez milhões, oitenta e oito mil, cento e sessenta e
um Reais e oitenta e sete centavos), conforme segue: (i) R$3.955.462,48 (três milhões, novencentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois 
Reais e quarenta e oito centavos) para absorver prejuízos acumulados do exercícios anteriores; (ii) R$306.634,97 (trezentos e seis mil, seiscentos e trinta e 
quatro Reais e noventa e sete centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do saldo resultante, para reserva de capital, conforme artigo 193 da Lei das
S.A.; e (iii) R$5.826.064,42 (cinco milhões, oitocentos e vinte e seis mil, sessenta e quatro Reais e quarenta e dois centavos), para distribuição de dividendos
ao acionista, sendo que deste montante deverá subtraído os dividendos intermediários de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), já distribuídos ao
acionista, conforme Assembleia Geral Extraordinária de 13.02.2020, restando assim um saldo de R$3.826.064,42 (três milhões, oitocentos e vinte e seis mil,
sessenta e quatro Reais e quarenta e dois centavos) que deverá ser pago ao acionista até 30.07.2020. 5.3. Aceitar a renúncia apresentada pelo Diretor
Sr. Rodrigo Alves de Lima, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.280.118-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o
nº 221.104.078-08, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na Avenida São Gabriel, nº 477, 3º andar,
São Paulo, Capital. 5.3.1. A Companhia, por meio desta, em virtude de tal renúncia, agradece ao Sr. Rodrigo Alves de Lima pelos relevantes serviços
prestados à Companhia e outorga ao Sr. Rodrigo Alves de Lima a mais plena, ampla, rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação ao período em que 
atuou como Diretor da Companhia, para nada mais reclamar, seja a que tempo e que título for, em juízo ou fora dele, perante a Companhia e seus acionistas.
5.3.2. Diante de tal vacância, os Acionistas decidem eleger o Sr. Leonardo Augusto Pereira de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da
Cédula de Identidade RG nº 4057937 PC/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 922.282.831-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com escritório comercial na Avenida São Gabriel, nº 477, 3º andar, São Paulo, Capital para o cargo de Diretor da Companhia, para mandato de 3 (três)
anos, conforme Termo de Posse. 5.3.3. Os Acionistas decidem reeleger o Sr. Gabriel Rocha Affonso Ferreira, brasileiro, casado, administrador, portador
da Cédula de Identidade RG nº 43.477.571 X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 370.619.988-22, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, com escritório comercial na Avenida São Gabriel, nº 477, 3º andar, São Paulo, Capital, para o cargo de Diretor da Companhia, para mandato
de 3 (três) anos, conforme Termo de Posse. 5.3.4. Os Diretores ora eleitos declaram, para todos os fins, não estarem incursos em nenhum dos crimes
previstos em lei que os impeça de exercer atividades mercantis ou condenados por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
ou por processo falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 6. Documentos Arquivados: Foram arquivados
na sede da Companhia os documentos submetidos à apreciação desta Assembleia. 7. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais
havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. Assinaturas:
Presidente da Mesa: Gabriel Rocha Affonso Ferreira. Secretário: Leonardo Augusto Pereira de Oliveira. Acionistas: Proton Energy Participações S.A.
(nova denominação de HS Solar II Empreendimentos e Participações S.A.), empresa com sede em São Paulo, Capital, na Avenida São Gabriel, nº 477,
3º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.373.249/0001-07, neste ato representada por seus Diretores, Gabriel Rocha Affonso Ferreira e Leonardo Augusto
Pereira de Oliveira. 8. A presente é cópia fiel do original lavrado no Livro próprio. São Paulo/SP, 26 de junho de 2020. Mesa: Gabriel Rocha Affonso Ferreira -
Presidente; Leonardo Augusto Pereira de Oliveira - Secretário. Acionista: Proton Energy Participações S.A.: Gabriel Rocha Affonso Ferreira/Leonardo
Augusto Pereira de Oliveira. JUCESP nº 302.444/20-8 em 11/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Malta Energias Renováveis S.A.
CNPJ/ME nº 23.866.219/0001-73 - NIRE nº 35.300.541.898

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 26 de Junho de 2020
1. Data, Hora e Local: Em 26 de junho de 2020, às 11h, na sede social da Malta Energias Renováveis S.A., localizada na Capital do Estado de São Paulo, 
na Avenida São Gabriel, 477, 3º andar, sala 03, CEP 01435-001 (“Companhia”). 2. Publicações Legais e Presença: Publicação de edital de convocação
dispensada em virtude da presença do único acionista, detentor da totalidade do capital social da Companhia, conforme faculta o Artigo 124, §4º da Lei
Federal nº 6.404/1976, (“Lei das S.A.”) conforme alterada. 3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Gabriel Rocha Affonso Ferreira. Secretário: 
Sr. Leonardo Augusto Pereira de Oliveira. 4. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019; (ii) deliberar sobre a
destinação do resultado do exercício social encerrado no referido período; e (iii) deliberar sobre a substituição de Diretor e renovação do mandato da
Diretoria. 5. Deliberações: Após o exame da ordem do dia, os acionistas deliberaram e resolveram, por unanimidade e sem ressalvas: 5.1. Aprovar,
integralmente, o relatório da administração, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos
auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019, conforme publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no 
Jornal O Dia, ambos em 27.05.2020 às folhas 41, 42 e 43; e 9, respectivamente; e 5.2. Aprovar a proposta da Administração da Companhia para destinação
do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, no montante total de R$10.306.714,79 (dez milhões, trezentos e seis mil, setecentos
e quatorze Reais e setenta e nove centavos), conforme segue: (i) R$4.879.827,39 (quatro milhões, oitocentos e setenta e nove mil, oitocentos e vinte e sete
Reais e trinta e nove centavos) para absorver prejuízos acumulados dos exercícios anteriores; (ii) R$271.344,37 (duzentos e setenta e um mil, trezentos e
quarenta e quatro Reais e trinta e sete centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do saldo resultante, para reserva de capital, conforme artigo 193 da 
Lei das S.A.; e (iii) R$5.155.543,03 (cinco milhões, cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e três Reais e três centavos), sendo que deste
montante deverá ser subtraído os dividendos intermediários de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), já distribuídos, conforme Assembleia Geral
Extraordinária de 12.02.2020, restando assim um saldo de R$3.155.543,03 (três milhões, cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e três Reais
e três centavos), que deverá ser pago ao acionista até 30.07.2020. 5.3. Aceitar a renúncia apresentada pelo Diretor Sr. Rodrigo Alves de Lima, brasileiro,
solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.280.118-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 221.104.078-08, residente e domiciliado
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na Avenida São Gabriel, nº 477, 3º andar, São Paulo, Capital. 5.3.1. A Companhia,
por meio desta, em virtude de tal renúncia, agradece ao Sr. Rodrigo Alves de Lima pelos relevantes serviços prestados à Companhia e outorga ao 
Sr. Rodrigo Alves de Lima a mais plena, ampla, rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação ao período em que atuou como Diretor da Companhia,
para nada mais reclamar, seja a que tempo e que título for, em juízo ou fora dele, perante a Companhia e seus acionistas. 5.3.2. Diante de tal vacância, os
Acionistas decidem eleger o Sr. Leonardo Augusto Pereira de Oliveira , brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº
4057937 PC/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 922.282.831-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório 
comercial na Avenida São Gabriel, nº 477, 3º andar, São Paulo, Capital, para o cargo de Diretor da Companhia, para mandato de 3 (três) anos, conforme 
Termo de Posse. 5.3.3. Os Acionistas decidem reeleger o Sr. Gabriel Rocha Affonso Ferreira, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de
Identidade RG nº 43.477.571 X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 370.619.988 22, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
com escritório comercial na Avenida São Gabriel, n.º 477, 3º andar, São Paulo, Capital, para o cargo de Diretor da Companhia, para mandato de 3 (três)
anos, conforme Termo de Posse. 5.3.4. Os Diretores ora eleitos declaram, para todos os fins, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em
lei que os impeça de exercer atividades mercantis ou condenados por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
processo falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 6. Documentos Arquivados: Foram arquivados na
sede da Companhia os documentos submetidos à apreciação desta Assembleia. 7. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo
a tratar, a Assembleia foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. Assinaturas: Presidente
da Mesa: Gabriel Rocha Affonso Ferreira. Secretário: Leonardo Augusto Pereira de Oliveira. Acionistas: Proton Energy Participações S.A. (nova
denominação de HS Solar II Empreendimentos e Participações S.A.), empresa com sede em São Paulo, Capital, na Avenida São Gabriel, nº 477, 3º
andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.373.249/0001-07, neste ato representada por seus Diretores, Gabriel Rocha Affonso Ferreira e Leonardo Augusto
Pereira de Oliveira. 8. A presente é cópia fiel do original lavrado no Livro próprio. São Paulo/SP, 26 de junho de 2020. Mesa: Gabriel Rocha Affonso
Ferreira - Presidente; Leonardo Augusto Pereira de Oliveira - Secretário. Acionista: Proton Energy Participações S.A. - Gabriel Rocha Affonso Ferreira/
Leonardo Augusto Pereira de Oliveira. JUCESP nº 302.048/20-0 em 11/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Oh Sobrado Geradora de Energia Solar S.A.
CNPJ/ME nº 24.648.754/0001-10 - NIRE 35300535031

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 30 de Junho de 2020
1. Data, Hora e Local: Em 30 de junho de 2020, às 15h, na sede social da Oh Sobrado Geradora de Energia Solar S.A., localizada na Capital do Estado 
de São Paulo, na Avenida São Gabriel, 477, 3º andar, sala 04, CEP 01435-001 (“Companhia”). 2. Publicações Legais e Presença: Publicação de edital de 
convocação dispensada em virtude da presença dos acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, conforme faculta o Artigo 124, 
§4º da Lei Federal nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”), conforme alterada. 3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Gabriel Rocha Affonso Ferreira. Secretário: 
Sr. Leonardo Augusto Pereira de Oliveira. 4. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019; (ii) deliberar sobre a
destinação do resultado do exercício social encerrado no referido período; (iii) deliberar sobre a substituição de Diretor e renovação do mandato da 
Diretoria; e (iv) aumento do capital social da Companhia mediante a capitalização de créditos oriundos de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital. 
5. Deliberações: Após o exame da ordem do dia, os acionistas deliberaram e resolveram, por unanimidade e sem ressalvas: 5.1. Aprovar, integralmente, 
o relatório da administração, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores
independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019, conforme publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal O Dia, 
ambos em 27.05.2020 às folhas 58, 59 e 60; e 11, respectivamente, não havendo lucro líquido apurado; 5.2. Aprovar pela não distribuição de lucro líquido 
ou dividendos referente ao exercício social encerrado em 31.12.2019, uma vez que foi apurado prejuízo em referido exercício social. 5.3. Aceitar a renúncia 
apresentada pelo Diretor Sr. Rodrigo Alves de Lima, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.280.118-2 SSP/SP e
inscrito no CPF/MF sob o nº 221.104.078-08, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na Avenida 
São Gabriel, nº 477, 3º andar, São Paulo, Capital. 5.3.1. A Companhia, por meio desta, em virtude de tal renúncia, agradece ao Sr. Rodrigo Alves de Lima 
pelos relevantes serviços prestados à Companhia e outorga ao Sr. Rodrigo Alves de Lima a mais plena, ampla, rasa, irrevogável e irretratável quitação em 
relação ao período em que atuou como Diretor da Companhia, para nada mais reclamar, seja a que tempo e que título for, em juízo ou fora dele, perante 
a Companhia e seus acionistas. 5.3.2. Diante de tal vacância, os Acionistas decidem eleger o Sr. Leonardo Augusto Pereira de Oliveira, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 4057937 PC/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 922.282.831-34, residente e domiciliado na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na Avenida São Gabriel, nº 477, 3º andar, São Paulo, Capital, para o cargo de Diretor da
Companhia, para mandato de 3 (três) anos, conforme Termo de Posse. 5.3.3. Os Acionistas decidem reeleger o Sr. Gabriel Rocha Affonso Ferreira,
brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 43.477.571 X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 370.619.988-22, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na Avenida São Gabriel, nº 477, 3º andar, São Paulo, Capital, para o cargo 
de Diretor da Companhia, para mandato de 3 (três) anos, conforme Termo de Posse. 5.3.4. Os Diretores ora eleitos declaram, para todos os fins, não estarem 
incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividades mercantis ou condenados por pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por processo falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 
5.4. Aprovar o aumento de capital social da Companhia em R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), mediante a emissão de 5.500.000 (cinco 
milhões e quinhentas mil) novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 (um real), fixado nos termos do artigo 
170 da Lei das S.A., conforme o Boletim de Subscrição constante no Anexo I da presente ata, mediante a capitalização de créditos oriundos do
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, conforme instrumento celebrado entre a Companhia e o Acionista em 10 de janeiro de 2019. 5.5. Aprovar,
em virtude da aprovação da deliberação acima, a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: 
“Artigo 5º. O Capital Social da Companhia totalmente subscrito e integralizado é de R$ 56.477.000,00 (cinquenta e seis milhões, quatrocentos e setenta e 
sete mil reais), dividido em 56.477.000 (cinquenta e seis milhões e quatrocentos e setenta e sete mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 
6. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede da Companhia os documentos submetidos à apreciação desta Assembleia. 7. Encerramento,
Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada 
pelos acionistas presentes. Assinaturas: Presidente da Mesa: Gabriel Rocha Affonso Ferreira. Secretário: Leonardo Augusto Pereira de Oliveira. 
Acionistas: Proton Energy Participações S.A. (nova denominação de HS Solar II Empreendimentos e Participações S.A.), empresa com sede em São 
Paulo, Capital, na Avenida São Gabriel, nº 477, 3º andar, sala 01, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.373.249/0001-07, neste ato representada por seus Diretores, 
Gabriel Rocha Affonso Ferreira e Leonardo Augusto Pereira de Oliveira; e Magma Investimentos e Participações Ltda., empresa com sede em São Paulo, 
Capital, na Rua Urussuí 125, conjunto 81, Itaim Bibi, CEP 04542-050 na inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.763.154/0001-04, neste ato representada por seus 
Diretores Gabriel Rocha Affonso Ferreira e Rodrigo Alves de Lima. 8. A presente é cópia fiel do original lavrado no Livro próprio. São Paulo/SP, 30 de junho 
de 2020. Mesa: Gabriel Rocha Affonso Ferreira - Presidente; Leonardo Augusto Pereira de Oliveira - Secretário. Acionistas: Proton Energy
Participações S.A.: Gabriel Rocha Affonso Ferreira/Leonardo Augusto Pereira de Oliveira; Magma Investimentos e Participações Ltda.: Gabriel Rocha 
Affonso Ferreira/Rodrigo Alves de Lima.  JUCESP nº 302.443/20-4 em 11/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Cartórios registram recorde
de mortes em agosto

Nacional
Jornal O DIA SP
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Um levantamento dos car-
tórios de registro civil brasi-
leiros, divulgado na quarta-
feira (16), revela que o mês de
agosto deste ano foi o que
mais registrou óbitos, desde o
início da série histórica feita
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
em 2002. Os dados cataloga-
dos pelo IBGE com base nos
registros até 2018 (última di-
vulgação), comparados aos
dos anos de 2019 e 2020 dis-
poníveis no Portal da Trans-
parência dos Cartórios, mos-
tram um total de 126.717 óbi-
tos no mês, 17,1% a mais que
os 108.178 de agosto do ano
passado.

Apesar dos dados, quan-
do considerados os registros
de óbitos por covid-19, o mês
de agosto teve o menor núme-
ro desde maio, com 24.966
mortes, queda de 13,7% em re-
lação a julho, quando foram
registradas 28.916 mortes pela
doença. Já com relação à soma
dos óbitos por doenças respi-
ratórias no Brasil, agosto teve

55.359 óbitos, com queda de
8,1% em comparação ao mês
de julho, quando foram regis-
trados 60.270, o menor núme-
ro de mortes por estas causas
desde o mês de maio.

De todas as mortes regis-
tradas no mês passado, 24.966
são referentes a óbitos causa-
dos pela covid-19, o equiva-
lente a 19,7% do total. Quan-
do somadas a essas mortes as
ocorridas pelas demais doen-
ças respiratórias – insuficiên-
cia respiratória (6.334), pneu-
monia (11.047), septicemia
(11.067), síndrome respiratória
aguda grave (1.198) e causas
respiratórias indeterminadas
(747), totalizando 55.359 óbi-
tos – o índice sobe para 43,7%.
Os óbitos restantes foram
causados por acidente vascu-
lar cerebral (8.114), infarto
(8.135), causas cardiovascula-
res inespecíficas (8.215) e de-
mais causas naturais (37.631).
Há ainda 9.263 ocorridas por
razões não naturais, ou seja,
decorrentes de causas exter-
nas violentas.

Para o vice-presidente da
Arpen-Brasil, Luis Carlos Ven-
dramin Júnior, os dados dis-
ponibilizados pelo Portal da
Transparência do Registro Ci-
vil são uma importante ferra-
menta de combate à pandemia
de covid-19 no país. “É impor-
tante que a população e o Po-
der Público possam ver esse
alto número de mortes ocorri-
das durante o mês de agosto
e, assim, utilizá-los em estudos
sobre o impacto do novo co-
ronavírus no país."

Vendramin destacou que,

hoje, os dados do portal são
fonte de estudos acadêmicos,
de órgãos oficiais do governo
e base de dados dos índices de
mortalidade no Brasil, com atu-
alização dinâmica pelos cartó-
rios de registro civil e grande
detalhamento de dados.

O recorde de óbitos em
agosto deste ano também é
confirmado na pesquisa histó-
rica Estatísticas do Registro
Civil, do IBGE, que também
usa como fonte primária dados
dos cartórios. Em comparação
com agosto de 2018 (112.573

óbitos), 2020 registrou um
acréscimo de 12,6% mortes, já
com relação a 2017 (112.116)
foram 13% a mais este ano,
enquanto que na comparação
com 2016 (108.070), o percen-
tual de aumento em 2020 é de
17,3%.

O Portal da Transparência,
administrado pela Associação
Nacional dos Registradores
de Pessoas Naturais (Arpen-
Brasil), é atualizado diariamen-
te por todos os cartórios do
país desde 2019, e o IBGE ca-
taloga e tabula os dados anu-
ais do registro civil e os dis-
ponibiliza em seu site sempre
no fim do ano seguinte.

Desde o início da pande-
mia, a Plataforma do Registro
Civil passou a informar dados
de óbitos por covid-19 (sus-
peita ou confirmada) e, ao lon-
go dos meses, novos módulos
sobre óbitos por doenças res-
piratórias e cardíacas foram
adicionados ao portal, com fil-
tros por estado e município
com mais de 50 óbitos em 2020,
cor da pele, local de falecimen-

to e cidade de domicílio.
Mesmo com a plataforma

fornecendo um retrato fiel de
todos os óbitos registrados
pelos cartórios, os prazos le-
gais para o registro e posteri-
or envio à Central de Informa-
ções do Registro Civil, podem
fazer com que os números se-
jam ainda maiores.

Segundo a Arpen- Brasil, a
justificativa está no fato de a
Lei Federal 6.015/73 estabele-
cer prazo de até 24 horas para
registro do falecimento, poden-
do ser expandido para até 15
dias em alguns casos. “Na pan-
demia, alguns estados abriram
a possibilidade de se registrar
em um prazo ainda maior, che-
gando a até 60 dias. A Lei 6.015/
73 prevê prazo de até cinco dias
para lavratura do registro de
óbito, enquanto a norma do
CNJ [Conselho Nacional de
Justiça] prevê que os cartóri-
os devam enviar seus registros
à Central Nacional em até oito
dias após a efetuação do óbi-
to”, esclareceu a entidade.
(Agência Brasil)

F
ot

o/
P

et
er

 I
ll

ic
ci

ev
 F

io
cr

uz



QUINTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2020 Página 5Jornal O DIA SP ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

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

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. 

Cognita Brasil Locadora de Imóveis 2 Ltda. - CNPJ/ME 18.606.258/0001-00 - NIRE 35.227.749.897
Extrato da Ata de Reunião de Sócias em 30.06.2020

Data, hora, local: 30.06.2020, 11hs, na sede social, Avenida Lineu de Paula Machado, 1.490, sala 3, São Paulo/SP. Presença: Totali-
dade do capital social. 1. Cognita Brasil Participações Ltda.; e 2. Cognita UK Brazil Holdings Limited. Mesa: Luiza Cristina Rangel Pinto 
Sassi, como Presidente e Secretária. Deliberações aprovadas: (a) Exame e aprovação do Instrumento Particular de Protocolo e Justi-
fi cação de Incorporação, fi rmado em 29.06.2020 pela administradora da Sociedade, da GRS2 Empreendimentos Imobiliários Ltda., 
com sede Niterói/RJ, CNPJ/ME 20.686.379/0001-42, e da Gaylussac Empreendimentos Educacionais Ltda., com sede Niterói/RJ, 
CNPJ/ME 07.528.125/0001-38, com o propósito de implementar a incorporação da Sociedade; (b) Ratifi car a contratação da Gescon 
Contábil & Tributária EIRELI, com sede São Paulo/SP, CNPJ/ME 05.862.546/0001-75 e no CRC/SP 2SP-029.011/O-3, representada por 
Henrique Silva Bento e Robson Santa Izabel, para promover a avaliação da Sociedade para os fi ns de sua Incorporação; (c) O Laudo 
de Avaliação que apurou o valor do acervo líquido contábil consolidado da Sociedade e da GRS2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. em 
R$ 45.695.553,71, dos quais o valor de (i) R$ 45.695.551,42 corresponde ao patrimônio líquido contábil da Sociedade; e (ii) R$ 2,29 
corresponde à parcela do patrimônio líquido contábil da GRS2 Empreendimentos Imobiliários Ltda., baseado nos balanços patrimoniais 
levantados em 31.05.2020. (d) Incorporação da Sociedade pela Gaylussac Empreendimentos Educacionais Ltda., nos termos do Proto-
colo, com a extinção da Sociedade, que será sucedida pela Gaylussac Empreendimentos Educacionais Ltda. em todos os seus direitos 
e obrigações relacionados ao patrimônio líquido da Sociedade, a título universal, na forma da legislação vigente. Encerramento: Nada 
mais. São Paulo, 30.06.2020. Cognita Brasil Participações Ltda. e Cognita UK Brazil Holdings Limited ambas por Luiza Cristina Rangel 
Pinto Sassi. JUCESP nº 319.277/20-3 em 18/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BNT S.A.
CNPJ nº 60.780.038/0001-56 – NIRE 35.300.021.436

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de julho de 2020
1. Data, hora e local: 29 de julho de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Capital do Estado 
de São Paulo, na Rua Estados Unidos, nº 445, sala 1, Jardim América, CEP 01427-000 (a “Companhia”). 2. Presença: 
Acionistas representando 62,6489% do capital social votante e total da Companhia, conforme assinaturas apostas no 
Livro de Presença de Acionistas. Presente, em atendimento ao disposto no artigo 134, § 1º, da Lei nº 6.404/76, o Diretor 
Presidente da Companhia, Sr. Rodrigo Jabra. 3. Publicações: Aviso aos Acionistas publicado nas edições dos dias 17, 18 
e 19 de março de 2020 do Diário Oficial do Estado de São Paulo e do jornal “O Dia SP”. Edital de Convocação publicado 
nas edições dos dias 14, 15 e 16 de julho de 2020 do Diário Oficial do Estado de São Paulo e do jornal “O Dia SP”, em 
conformidade com os artigos 133 e 124, respectivamente, da Lei nº 6.404/76. Dispensada a publicação do Relatório da 
Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2019, 
em conformidade com o disposto no artigo 294, II, da Lei nº 6.404/76. Cópias de tais publicações encontram-se sobre a 
mesa diretora dos trabalhos, à disposição dos acionistas. 4. Composição da Mesa: Rodrigo Jabra – Presidente da Mesa; 
e Mônica Figueiredo de Camargo Arruda – Secretária. 5. Ordem do Dia: (i) análise, discussão e votação do Relatório da 
Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019; e (ii) destinação 
do resultado do exercício. 6. Deliberações: Os acionistas, por unanimidade de votos: 6.1 aprovaram, sem restrições ou 
ressalvas, ressalvada a abstenção da acionista Whitehouse Holding S.A., com abstenção dos legalmente impedidos, o 
Relatório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2019; e 6.2 aprovaram, ressalvada a abstenção da acionista Whitehouse Holding S.A., a destinação do prejuízo apurado no 
exercício de 2019, no valor de R$ 54.344,30 (cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos), 
para a conta de prejuízos acumulados. Na sequência, esclareceu-se que, tendo em vista a apuração de prejuízo no referido 
exercício, não serão distribuídos dividendos aos acionistas. 7. Aviso aos Acionistas – Publicações do âmbito da Lei nº 
6.404/76: Fica ratificado que, em razão da descontinuidade do jornal “DCI – Diário Comércio Indústria & Serviços”, tendo 
sido sua última edição em 23.09.2019, todas as publicações a serem promovidas pela Companhia, nos termos da Lei nº 
6.404/76, estão sendo e continuarão a ser realizadas no jornal “O Dia SP”. 8. Documentos arquivados na Sede Social: 
Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2019. Publicações. Procurações. 9. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos 
e suspensa a assembleia pelo tempo necessário para lavratura desta ata no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais 
da Companhia, em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei 6.404/76, a qual, após ter sido reaberta a 
sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes. São Paulo, 29 de julho de 2020. 
Mesa: Rodrigo Jabra – Presidente da Mesa; Mônica Figueiredo de Camargo Arruda – Secretária. Acionistas presentes: 
Whitehouse Holding S.A. p.p. Gabrielle Correia de Moura; Flávio Elias Jabra p.p. Mônica Figueiredo de Camargo Arruda; 
Marina Dabus Jabra p.p. Mônica Figueiredo de Camargo Arruda. Diretor presente: Rodrigo Jabra. JUCESP – Certifico o 
registro sob o nº 322.779/20-0 em 21/08/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Lakeshore Financial Partners Participações Ltda. 
CNPJ/MF nº 13.040.317/0001-01 – NIRE 35.224.921.931

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: 03/09/2020, às 13h00, na sede social da Companhia, na Rua São Tomé, nº 86, 19º andar, Conjunto 
191, Sala “B”, São Paulo-SP. Presença: Presença de quotistas representando a totalidade do capital social, conforme 
lista de presença de acionistas arquivada na sede da Companhia. Convocação: Dispensada a publicação de edital em 
razão da presença da totalidade dos quotistas, conforme dispõe o § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”). 
Mesa: Luiz Fontoura de Oliveira Reis Filho – Presidente; Claudia Neder – Secretária. Deliberações da Ordem do Dia, 
aprovadas por unanimidade de votos: (i) Nos termos do § 1º, do artigo 130, da Lei das S.A. a redação da ata na 
forma sumária; (ii) O Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos aos exercícios 
sociais encerrado em 31/12/2018 e 31/12/2019; (iii) A cessão e transferência da totalidade de 1.080.162 quotas no valor 
nominal de R$ 1.080.162,00 de participação no capital social da empresa Lakeshore Advisory Partners Consultoria 
Ltda, CNPJ 12.349.622/0001-09 ao sócio Luiz Fontoura de Oliveira Reis Filho, acima qualificado, pelo montante certo e 
ajustado entre as partes de R$ 474.820,99; (iv) A redução do capital social considerado excessivo em relação ao objeto 
da sociedade nos termos do inciso II do artigo 1082 da lei 10.406/02 de R$ 4.194.600,00 para R$ 1.000,00 mediante a 
compensação do saldo da conta de “mútuos a receber dos sócios” no valor de R$ 4.193.600,00. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. Assinaturas: Mesa: Luiz Fontoura de 
Oliveira Reis Filho – Presidente; Claudia Neder – Secretária. Quotistas: Luiz Fontoura de Oliveira Reis Filho e Claudia Neder. 

KBY Participações Ltda.
C.N.P.J. n° 15.424.373/0001-67 - NIRE 35226423637

Ata de Reunião dos Sócios
I. Hora, Dia e Local: 11 h, 08/09/20, na sede social. II. Convocação e Presença: Dispensada. III. Mesa: Presidente: Cleide Largman 
Borovik; Secretário: Roberto Largman Borovik. IV. Ordem do Dia: Deliberação sobre redução do capital social. V. Deliberações: 
(a) Os sócios Cleide Largman Borovik e Roberto Largman Borovik, titulares da totalidade das cotas que compõem o capital social 
da KBY Participações Ltda., aprovam a redução do capital social, no valor de R$2.548.497,00 por considerá-lo excessivo em 
relação do objeto da Sociedade, mediante o cancelamento de 2. 548.497,00 cotas representativas do capital social, com valor 
nominal de R$1,00 cada, todas de titularidade da sócia Cleide Largman Borovik, passando o capital social da Sociedade de 
R$13.510.951,00 dividido em 13.510.951 cotas, para R$10.962.454,00 dividido em 10.962.454 cotas, como valor nominal de R$1,00 
cada; (a.1) Tornada eficaz a redução do capital social ora deliberada, os sócios aprovam, com a expressa anuência do sócio Roberto 
Largman Borovik, a restituição do valor das cotas à sócia Cleide Largman Borovik, no valor de R$2.548.497,00. (b) As deliberações 
aprovadas no item “a” acima somente tornar-se-ão eficazes após o decurso do prazo de 90 dias para a oposição dos credores 
quirografários, contados da data da publicação da presente ata, nos termos do artigo 1.084, §§ 1º e 2º, do Código Civil, desde que 
(i) não haja oposição de qualquer credor; ou (ii) caso haja oposição de credores, a Sociedade comprove o pagamento da dívida ou 
o depósito judicial do respectivo valor; e (c) Os sócios autorizam a administradora da Sociedade a praticar todos os atos 
necessários à efetivação das deliberações ora propostas e aprovadas. VI. Encerramento: Nada mais. SP, 08/09/20. Cleide 
Largman Borovik - Sócia e Presidente; Roberto Largman Borovik - Sócio e Secretário.

Agrostahl S.A. Indústria e Comércio - CNPJ/MF 45.493.772/0001-40
Assembleia Geral Ordinária - Anúncio

A Diretoria da Agrostahl S.A. Indústria e Comércio anuncia que as Demonstrações Financeiras do ano de 2019 e eventual relatório
da Administração se encontram à disposição dos acionistas na sede da empresa localizada na Rodovia Raposo Tavares - km 67.

Cartonifício Valinhos S/A
CNPJ/MF nº 45.992.476/0001-94 - NIRE 35.300.057.015

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28/07/20
Data, hora e local: Aos 28/07/2020, 15h, na sede social, através do link https://meet.google.com/xus-pdvf-dgy do Google Meet da rede mundial de 
computadores (internet) devido a pandemia de Covid-19 na forma da MP 931/2020, doravante simplesmente denominada “Sociedade”. Presença:
Presentes os acionistas representantes da totalidade do capital social. Publicações Prévias: (a) Aviso de Acionistas - Dispensada; (b) Edital de
Convocação - Dispensadas; e (c) Publicações do artigo 133 da Lei 6.404/76 - Os documentos mencionados no artigo 133 da Lei 6.404/76 referentes ao 
exercício social findo em 31/12/19 foram devidamente publicados no dia 9/5/2020 no DOESP e no Jornal O Dia SP. Mesa: Presidente: Segismundo Romano
José Celani e Secretário: Fernando Antonio Segismundo Caffarena Celani. Deliberações: 1. Autorizada a lavratura da presente ata de forma sumária; 
2. Apresentação do parecer do Conselho Fiscal, foi lido o parecer do Conselho Fiscal sugerindo à AGO a aprovação das contas do exercício findo em 
31/12/19. 3. Aprovação das contas dos Administradores, do Balanço Patrimonial e de Resultado Econômico, relativos ao exercício social encerrado
em 31/12/19. Tendo em vista a apresentação do parecer do Conselho Fiscal à AGO sugerindo a aprovação das contas da Administração da Sociedade, bem 
como o Balanço Patrimonial e o Balanço de Resultado do Exercício findo em 31/12/19, as mesmas foram aprovadas pelos acionistas. Para todos os fins, os 
documentos ora aprovados ficarão arquivados na sede social da Com- panhia. 4. Destinação do Lucro do Exercício. Os sócios deliberaram por unanimidade 
pela conversão de 5% do resultado do exercício em reserva legal R$ 617.520,00 e pela distribuição de dividendos de 15 %, totalizando R$ 1.852.560,00 a
serem distribuídos na proporção acionária de cada sócio. 5. Composição e Eleição da Diretoria. Os Sócios deliberaram por unanimidade pela composição 
da Diretoria, que será composta por dois cargos: Diretor Presidente e Diretor Administrativo. Sendo eleita a seguinte composição da diretoria para  
o mandato a ser exercido pelo período de 28/07/20 até a próxima AGO: a) Diretor Presidente: Fernando Antonio Segismundo Caffarena Celani,  
RG nº 20.146.802/SSP-SP, CPF/MF nº 132.054.598-06, para o cargo de Diretor Presidente. b) Diretor Administrativo: José Roberto Campi, RG nº 9.055.505 
SSP/SP e CPF nº 773.987.428-00, para o cargo de Diretor Administrativo. 6. A Assembleia determinou, por unanimidade, que a remuneração anual da
diretoria será no valor de até R$ 1.000.000,00, de acordo com as normas fiscais vigentes, ficando a critério da mesma a distribuição entre seus membros.
7. Os sócios deliberaram pela manutenção do conselho fiscal, na forma do Capítulo IV, artigos 13º e 14º, que terá mandato até a realização da próxima 
assembleia, e será composto por três membros efetivos e dois suplentes, conforme segue: Membros: - Luiz Bissoto, RG nº 1.395.663-2, CPF nº
269.983.608-78; - Pedro Luiz Stracçalano, RG nº 15.119.314, CPF nº 016.265.468-51; - Juarez Torino Belli, RG nº 6.399.281 SSP/SP, CPF/MF nº 718.553.948-04. 
Suplentes: - Walmir Scarpinelli, RG nº 11.985.627-X, CPF nº 778.142.318-68; - Sandra Regina Marques Consulo, RG nº 17.085.575-2, CPF nº 079.493.318-10. 
Remuneração dos Conselheiros foi aprovada pela totalidade dos sócios, na forma da lei. Encerramento: Nada mais. Segismundo Romano José Celani -
Presidente; Sr.  Fernando Antonio Segismundo Caffarena Celani - Secretário. Valinhos, 28/07/20. Mesa: Sr. Segismundo Romano José Celani - Presidente; 
Sr.  Fernando  Antonio  S.  Caffarena  Celani  -  Secretário.  JUCESP 342.290/20-4 em 24/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária  Geral.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA PENHORA DE VALORES Processo Digital nº: 0003486-08.2019.8.26.0008 Classe:
Assunto: Cumprimento de sentença - Inadimplemento Exequente: Sociedade Agostiniana de Educação e
Assistência Executado: Manoel Rogerio Gualberto dos Santos EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0003486-08.2019.8.26.0008 O(A) MMa. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII
-  Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCIA CARDOSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MANOEL
ROGERIO GUALBERTO DOS SANTOS, RG 17.964.947-4, CPF 111.800.368-32, que por este Juízo, tramita uma
ação de Cumprimento de Sentença, movida por SOCIEDADE AGOSTINIANA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA -
MANTENEDORA DO COLÉGIO AGOSTINIANO MENDEL. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, acerca da PENHORA realizada sobre a quantia de R$
29.415,61, bloqueada através do Sistema BACEN JUD, por intermédio do qual fica intimado de seu inteiro teor
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (artigos 513, caput e 917, § 1º, do CPC), que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não sendo impugnada a penhora
o valor será levantado em favor da parte exequente. 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.

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

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 1003888-55.2018.8.26.0704 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Luciane Cristina Silva Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GIANCARLO NARDI, Advogado,  
RG 1.937.965, CPF 011.368.448-72, Nascido/Nascida 23/12/1938, que lhe foi proposta uma ação de 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de junho de 2020.        B 17 e 18/09

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE 
SIOMARA FERREIRA DE CARVALHO, REQUERIDO POR ALARICO PRUDENTE CORREA NETO 
E OUTRO - PROCESSO Nº 1104234-46.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara 
da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). José Walter Chacon 
Cardoso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que, por sentença proferida em 18/06/2020, foi decretada a interdição de Siomara Ferreira de 

de Afonso Ferreira de Carvalho e Maria Maciel de Carvalho, portadora de demência vascular de início 
agudo, F01.0 pela CID 10, declarando-o(a) incapaz para os atos da vida civil, de natureza patrimonial 
e negocial e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a) Alarico Prudente 
Corrêa Neto, CPF 824.646.268-72, RG 06.000.791-6. O presente edital será publicado por três vezes, 

B 17/09

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0089324-31.2019.8.26.0100 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 21ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcio Teixeira 
Laranjo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Andrea Canello Machado de Oliveira, CPF 127.912.338-90, 
que a Ação de Procedimento Comum, tendo como corréu Antônio Alexandre Leal de Oliveira, requerida por 
Condomínio Edifício Dona Irma, foi julgada procedente, condenando os réus ao pagamento de R$ 373.283,16 
(junho/2020), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais cominações. 

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

forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de julho de 2020.    B 17 e 18/09

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

Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da Segunda Emissão de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Fidejussória Adicional, 

a ser Convolada em Espécie com Garantia Real e com Garantia Fidejussória Adicional, 
em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Concessionária das 

Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo S.A., Realizada em 03.08.2020
1. Data, Hora e Local: Em 03.08.2020, às 10h00, na sede da Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Pau-
lo S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizada na Estrada de Itapecerica, nº 4.157, Capão Redondo, CEP 05858-001, 
São Paulo/SP. 2. Presença: Debenturista representando 100% das debêntures em circulação da Segunda Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Fidejussória Adicional, a ser 
Convolada em Espécie com Garantia Real e com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pú-
blica com Esforços Restritos da Companhia (“Debenturista”, “Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), conforme 
defi nido abaixo. Presentes, ainda, os representantes (i) da Companhia, (ii) da CCR S.A., (iii) da Ruasinvest Participações 
S.A., na qualidade de garantidores da Emissão, e (iv) da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, 
na qualidade de agente fi duciário da Emissão (“Agente Fiduciário”). 3. Convocação: Dispensada a convocação por 
edital, nos termos do §4º, do artigo 124, Lei nº 6.404, de 15.12.1976, (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vis-
ta que se verifi cou a presença de Debenturista. 4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sra. Andrea Rodrigues 
Mendonça Ferreira e o Sr. Francisco Pierrini, como secretário. 5. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (A) a pos-
tergação do prazo para registro dos Contratos de Garantia Real, conforme defi nido no Instrumento Particular de Escri-
tura da Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia 
Fidejussória Adicional, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real e com Garantia Fidejussória Adicional, em Série 
Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Companhia (“Escritura de Emissão”), de 120 dias conta-
dos da data de assinatura da Escritura de Emissão, para 210 dias contados da assinatura da Escritura de Emissão, e, 
consequentemente, alterando as cláusulas 2.1.6 e 2.1.7 da Escritura de Emissão; e (B) a autorização para o Agente Fi-
duciário, em conjunto com a Companhia, assinar todos os documentos e realizar demais atos necessários para o cum-
primento integral da deliberação objeto do item (A) acima. 6. Deliberações: O Debenturista, após debates e discus-
sões, deliberou por, e sem ressalvas: 6.1. Aprovar a postergação do prazo para registro dos Contratos de Garantia Real 
(conforme defi nido na Escritura de Emissão) de 120 dias contados da data de assinatura da Escritura de Emissão para 
210 dias contados da assinatura da Escritura de Emissão e, com isso, deliberar por alterar as Cláusulas 2.1.6 e 2.1.7. 
para seguir vigente da seguinte forma: “2.1.6. Constituição das Garantias Reais. Observado o disposto na Cláusula 
6.26.1 abaixo, a Alienação Fiduciária de Ações (conforme defi nida abaixo) será formalizada por meio do “Instrumento 
Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Emissora, as Fiado-
ras e o Agente Fiduciário (em conjunto com seus eventuais aditamentos, “Contrato de Alienação Fiduciária de Ações”), 
e que deverá ser registrado em até 210 dias contados da assinatura da presente Escritura de Emissão, excetuando des-
sa contagem os Dias Úteis em que excepcionalmente não haja expediente dos órgãos envolvidos na constituição e for-
malização da referida garantia ou que comprovadamente não estiverem atendendo regularmente, conforme devida-
mente comprovado pela Emissora, por motivos de calamidade pública e conforme termos e condições previstos no 
Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, no(s) competente(s) Cartório(s) de registros de títulos e documentos, nos 
termos da legislação aplicável (“Cartório de RTD”) e averbado nos livros e sistemas da instituição fi nanceira respon-
sável pela prestação de serviços de escrituração das ações da Emissora. A Emissora entregará uma via original regis-
trada no Cartório de RTD do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e de seus eventuais aditamentos, bem como 
uma cópia autenticada da declaração expedida pela instituição fi nanceira responsável pela prestação de serviços de 
escrituração das ações da Emissora evidenciando a averbação da Alienação Fiduciária de Ações, ao Agente Fiduciário, 
no prazo de até 5 Dias Úteis contados da data do efetivo registro ou averbação, conforme aplicável. 2.1.7. Observado 
o disposto na Cláusula 6.26.1 abaixo, a Cessão Fiduciária de Direitos (conforme defi nido abaixo) será formalizada por 
meio do “Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Emergentes da Concessão e Direitos Cre-
ditórios e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário (em conjunto com seus eventuais 
aditamentos, “Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos” e, em conjunto com o Contrato de Alienação Fiduciária de 
Ações, os “Contratos de Garantia Real”), e que deverá ser registrado em até 210 dias contados da assinatura da pre-
sente Escritura de Emissão, excetuando dessa contagem os Dias Úteis em que excepcionalmente não haja expediente 
dos órgãos envolvidos na constituição e formalização da referida garantia ou que comprovadamente não estiverem 
atendendo regularmente, conforme devidamente comprovado pela Emissor, por motivos de calamidade pública e con-
forme prazos e termos previstos no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, no Cartório de RTD. A Emissora entrega-
rá ao Agente Fiduciário uma via original registrada em cada cartório, conforme o caso, previsto no Contrato de Cessão 
Fiduciária de Direitos e de seus respectivos aditamentos, no prazo de até 5 Dias Úteis contados da data do efetivo 
registro.” 6.2. Conceder autorização para o Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia, assinar todos os do-
cumentos e realizar demais atos necessários para o cumprimento integral da deliberação objeto da Cláusula 6.1. 
acima. 6.3. Fica consignado na presente ata que os Contratos de Garantia Real (conforme defi nido na Escritura de 
Emissão), ainda não foram celebrados e estão em tratativas. Por esse motivo, foi solicitado a prorrogação do prazo 
indicado nas cláusulas 2.1.6 e 2.1.7 da Escritura de Emissão, se comprometendo a Emissora a envidar maiores es-
forços para realizar a assinatura e registro dos Contratos de Garantia dentro do prazo concedido no item 6.1 acima. 
7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, tendo sido lavrada a presente ata, 
a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Autorizada a lavratura da presente ata de Assem-
bleia Geral de Debenturistas na forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas do Debenturista, 
nos termos do artigo 130, §1º e §2º da Lei das Sociedades por Ações. São Paulo, 03.08.2020. Andrea Rodrigues Men-
donça Ferreira - Presidente da Mesa, Francisco Pierrini - Secretário da mesa. JUCESP nº 358.294/20-4 em 04.09.2020. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação
de Usucapião, PROCESSO Nº 1043199-61.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de FILIPPO,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Banco do Brasil S.A., tab: Mauro Sergio Alvarado Cestari e Gislene
Goncalves Cerqueira Cestari, de fato: Antonia Benedita de Barros Dias, ou quem no imóvel residir e de fato:
Divanir Aparecido Cestari, ou quem no imóvel residir, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que ALBINO MIGUEL ABRÃO ajuizou(ram) ação
de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre i móvel situado na Rua Cuim, Nº 270-A, Bairro Cidade
A E Carvalho, São Paulo – SP, CEP: 08223-280, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de
15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. J - 17 e 18/09

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1024107-98.2017.8.26.0001 O(A) MM. Juiz
(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de
Carvalho Queiroz, na forma da Lei, FAZ SABER a(o) Vilma Rodrigues Vieira Cova, CPF 075.571.388-56 e
Edmilson Jorge Cruz, CPF - 040.779.758-08 que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial
por parte de BANCO DO BRASIL S/A, objetivando o recebimento de R$ 236.077,14 (a atualizar), oriunda da
cédula de crédito bancário nº 497.102.820 com vencimento final em 24/01/2024, para pagamento 93 parcelas
consecutivas, deixando de cumprir a obrigação assumida. Estando os executados em local incerto e/ou não
sabido, foi deferida a citação editalícia para que o executado no prazo de 03 (três) dias a contar do prazo de
20 (vinte) dias do presente edital, efetue o pagamento atualizado da dívida, acrescido de honorários advocatícios
de 10 % (dez por cento), que será reduzido pela metade em caso de pronto pagamento, ou para que no prazo
de 15 (quinze) dias que fluirá após o decurso do prazo do presente edital ofereça embargos por meio de
advogado, ou em igual prazo reconhecendo o crédito do exequente e mediante depósito de 30% (trinta por
cento) do valor da execução acrescido de custas e honorários advocatícios requerer lhe seja permitido pagar
em 6 (seis) parcelas mensais acrescidas de juros e correção monetária, sendolhe no caso do silêncio
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 20 de Julho de 2020.
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COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 3ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 6º andar - salas nº 615/617 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171-
6076 - São Paulo-SP - E-mail: sp3cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de
20 dias - Processo nº 1124678-03.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CHRISTOPHER
ALEXANDER ROISIN, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PEREIRAS JCM LAN-
CHES LTDA, CNPJ 19.670.285/0001-04 , que lhe foi proposta uma ação de EXECU-
ÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por parte de MOINHO REISA, para cobrançade
R$2.457,95 (dezembro/2019) a ser atualizada e acrescida de custas, honorários
e demaiscominações legais, divida essa representada por duplicata vencida,
não paga e protestada, decorrente de fornecimento de mercadoria. Encontran-
do-se o réu em lugar incerto e não sabido,foi determinada a sua CITAÇÃO por
EDITAL para que APÓS o PRAZO DESTE, em 03 dias, PAGUE o DÉBITO ou em
15 dias OFEREÇA EMBARGOS ou RECONHEÇA o crédito da exequente e
DEPOSITANDO 30% do valor da execução, inclusive custas e honoários, PA-
GUE o RESTANTE em 6 PARCELAS MENSAIS, atualizada, SOB PENA de
PENHORA de tantos de seus bens quantos bastem para solução da dívida,
ficando ciente, também de que no silêncio 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 10 de setembro de 2020.

17 e  18/09

contato@jornalodiasp.com.br

3258-1822



Governo libera R$ 10,1 mi para
combate a incêndio no Pantanal

PÁGINA 6 Nacional
Jornal O DIA SP

QUINTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2020

O Ministério do Desenvolvi-
mento Regional vai financiar com
R$ 10,1 milhões o plano de tra-
balho do governo do Mato Gros-
so para combate aos incêndios
que atingem a área de Pantanal ao
sul do estado, até mesmo em uni-
dades de conservação.

A liberação dos recursos foi
assinada no início da tarde de
quarta-feira, (16) em Cuiabá, em
reunião entre o ministro Rogé-
rio Marinho e o governador do
estado, Mauro Mendes.

Ação humana
Segundo perícia realizada

pelo Centro Integrado Multia-
gências de Coordenação Opera-
cional (Ciman-MT), ligado ao

governo do estado, alguns incên-
dios foram provocados com o
propósito de queimar a vegeta-
ção desmatada, inclusive “para
criação de área de pasto para
gado.” A seca agravou o alastra-
mento dos focos de incêndio.

Alerta do Instituto Nacional
de Meteorologia (Inmet) inclui
quase todo o território do esta-
do em situação de "perigo" por
causa da severidade da estiagem.

Emergência
O governo federal homolo-

gou o decreto de emergência no
Mato Grosso, expedido na se-
gunda-feira (14) por Mendes,
em razão do aumento de áreas
atingidas pelo incêndio. O reco-

nhecimento da situação pela
União e a liberação dos recur-
sos viabiliza a compra de equi-
pamentos e contratação de ser-
viços para combate aos focos de
queimada e devastação.

Mauro Mendes disse que vai
usar os recursos para comprar
retardantes de fogo biodegradá-
veis, compostos químicos mis-
turados à água, e alocar mais avi-
ões que fazem o combate direto
ao incêndio.

“Há, nos parques, locais ina-
cessíveis, que não têm estrada,
não se consegue chegar onde
está o fogo”, afirmou o gover-
nador ao defender o uso dos avi-
ões que despejam os retardantes
em áreas em combustão.

De acordo com vídeo publi-
cado por Rogério Marinho, no
Twitter, a liberação dos recursos
se deu em tempo “recorde” e “a
elaboração do plano de trabalho,
em menos de 24 horas”.

Terça-feira (15), o ministé-
rio destinou R$ 3,8 milhões para
auxiliar no combate aos incên-
dios florestais em Mato Grosso
do Sul.

As Forças Armadas estão tra-
balhando na luta contra as cha-
mas, no Pantanal mato-grossen-
se, desde 5 de agosto. Já no Mato
Grosso do Sul, as ações come-
çaram em 25 de julho. Mais de
400 pessoas, entre militares,
brigadistas e civis atuam nos dois
estados. (Agência Brasil)

AGU: cabe a Câmara e Senado
decidir sobre reeleição de presidentes

A Advocacia-Geral da União
(AGU) enviou na quarta-feira,
(16) parecer ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF) em que defen-
de que apenas os próprios parla-
mentares devem decidir sobre a
possibilidade ou não de reelei-
ção para as presidências de Câ-
mara e Senado.

A manifestação foi enviada
em uma ação direta de inconsti-
tucionalidade na qual o PTB
questiona trechos dos regimen-
tos internos de Câmara e do Se-
nado que abrem margem para a
recondução.

Uma eventual decisão favo-
rável ao partido teria o potenci-
al de inviabilizar movimentações
favoráveis à reeleição dos atu-

ais ocupantes dos cargos, o de-
putado Rodrigo Maia (DEM-RJ)
e o senador Davi Alcolumbre
(DEM-AP).

O relator do caso no Supre-
mo, ministro Gilmar Mendes,
decidiu levar a ação para julga-
mento direto do plenário, dando
prazo para manifestação da AGU
e da Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR), que ainda não
enviou seu parecer.

Interna corporis
Na manifestação enviada

nesta quarta-feira, o advogado-
geral da União, Roberto Levi,
frisa que o próprio Supremo já
reconheceu haver espaço para
diferentes interpretações do tre-

cho da Constituição que trata do
assunto.

Em seu Artigo 57, parágrafo
quarto, a Constituição prevê a
eleição dos ocupantes da mesa
diretora das Casas Legislativas
no primeiro dia de cada nova le-
gislatura, e acrescenta ser “ve-
dada a recondução para o mes-
mo cargo na eleição imediata-
mente subsequente”.

Levi destacou que o Su-
premo já proferiu decisões
no sentido de que a recon-
dução em legislaturas dife-
rentes não violaria o artigo
57 da Constituição. Desse
modo, haveria um espaço in-
terpretativo sobre o tema, que
deve ser preenchido somente

pelos parlamentares, em respei-
to à separação dos poderes, de-
fendeu o AGU, sem citar casos
concretos.

“Eventual intervenção judici-
al na organização interna de ou-
tro Poder constituiria medida
injustificada, não condizente
com o sistema de separação de
Poderes plasmado na Constitui-
ção”, escreveu Levi.

Em nota, a AGU disse que,
em seu parecer, Levi afirma
que “o que cabe é decisão ‘in-
terna corporis’ das Casas par-
lamentares”.

O órgão disse ter uma pos-
tura “absolutamente respeitosa à
autonomia de cada uma das Ca-
sas”. (Agência Brasil)

O General do Exército
Eduardo Pazuello, especia-
lista em logística, assumiu
interinamente o Ministério
da Saúde no dia 16 de maio,
após a saída de Nelson Teich
do cargo.

Durante esse período, Pa-
zuello defendeu o tratamento
precoce de covid-19 e a auto-
nomia de estados e municípi-
os na adoção de políticas de
isolamento social.

Com ele à frente da pasta,
o Ministério da Saúde estabe-
leceu uma nova diretriz com

Eduardo Pazuello toma posse
como ministro da Saúde

orientações para o uso preco-
ce da cloroquina e da hidroxi-
cloroquina no tratamento da
covid-19, inclusive para casos
leves.

O militar foi coordenador
logístico das tropas do Exér-
cito durante os Jogos Olímpi-
cos e Paralímpicos, além de
ter coordenado as operações
da Operação Acolhida, que
presta assistência aos imigran-
tes venezuelanos que chegam
a Roraima fugindo da crise
política e econômica no país
vizinho. (Agência Brasil)

O governador Carlos Massa
Ratinho Junior anunciou na quar-
ta-feira (16) um programa de
obras de infraestrutura que soma
R$ 4 bilhões. Os projetos envol-
vem melhorias e modernização
de rodovias, estradas rurais em
todas as regiões do Paraná, além
de um grande investimento no
Litoral do Estado e na seguran-
ça pública.

Segundo Ratinho Junior, par-
te dos novos projetos foi viabi-
lizada com o financiamento de
R$ 1,6 bilhão, recentemente cap-
tado pelo Governo do Estado jun-
to ao Banco do Brasil e a Caixa
Econômica Federal. Chamado
Paraná em Obras, o programa con-
ta também com valores do Tesou-
ro do Estado, acordos de leniên-
cia e parcerias com a Itaipu, além
de ações estratégicas com recur-
sos do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID).

Os detalhes de cada ação fo-
ram apresentados pelo governa-
dor em uma coletiva de impren-
sa no Palácio Iguaçu. Ratinho
Junior ressaltou que as obras
estão prontas para serem licita-
das e a expectativa da gestão é
que comecem até o início do
ano que vem. Ele ressaltou que
o conjunto de ações é resultado
de um amplo planejamento ini-
ciado em 2019 e da criação do
Banco de Projetos.

Governador do Paraná
anuncia programa de

R$ 4 bilhões em obras de
infraestrutura

“Assumimos o compromis-
so de planejar o Estado e fazer
do Paraná uma central logística
da América do Sul. É um plane-
jamento a médio e longo prazo
que demanda muito investimen-
to público e privado”, disse. “Es-
tamos fazendo a nossa parte em
cima deste planejamento, para
que as obras saiam do papel no
menor tempo possível”, expli-
cou Ratinho Junior. “Um estado
ou o país só se desenvolvem
com uma infraestrutura robus-
ta”, ressaltou o governador.

O governador destacou que
o Paraná precisava de um gran-
de investimento para modernizar
a infraestrutura. “Temos rodovi-
as das décadas de 1970 e 1980
que estão sendo usadas hoje, são
de uma época em que o tráfego
e mesmo o tamanho dos cami-
nhões eram muito menores”,
salientou. “Muitas rodovias do
Paraná se tornaram perigosas,
porque não houve um aumento
na capacidade de carga ou uma
preocupação com a segurança”.

O financiamento com a Cai-
xa Econômica e o Banco do Bra-
sil será usado na pavimentação
de 400 quilômetros de estradas
rurais, revitalização da Praia de
Matinhos, a duplicação de im-
portantes rodovias do Paraná e a
aquisição de equipamentos para
o projeto Olho Vivo. (AENPR)

Toffoli arquiva inquéritos abertos
 no STF ligados à delação de Cabral

O ministro Dias Toffoli,
do Supremo Tribunal Federal
(STF), decidiu arquivar todos
os inquéritos abertos na Cor-
te que tiveram como base o
acordo de delação fechado
entre o ex-governador do Rio
de Janeiro Sergio Cabral e a
Polícia Federal (PF).

A decisão foi tomada em
10 de setembro, um dia antes
de Toffoli encerrar seu man-
dato como presidente do Su-
premo. Ele seguiu parecer do
procurador-geral da Repúbli-
ca, Augusto Aras, que não viu

na delação de Cabral elemen-
tos suficientes para justificar
as investigações.

Em fevereiro, Aras pediu
que fosse revogada a homo-
logação da delação de Cabral.
O procedimento, que dá vali-
dade jurídica aos depoimen-
tos, fora realizado pelo mi-
nistro Edson Fachin, relator
da Lava Jato no Supremo.

Após homologar a dela-
ção, Fachin havia enviado ca-
sos sem relação com a Lava
Jato para serem redistribuí-
dos pela presidência do Su-

premo. Antes da redistribui-
ção, entretanto, Toffoli pediu
manifestação da PGR, que
opinou pelo arquivamento. Ao
todo, 12 inquéritos foram ar-
quivados.

Toffoli se embasou no re-
gimento interno, que dá pode-
res ao presidente do Supremo
para arquivar processos antes
da distribuição, em caso de
pedido ou recurso “manifes-
tamente inadmissível, impro-
cedente ou contrário à juris-
prudência dominante”.

Os casos relacionados à

delação de Cabral tramitam
em sigilo. Informações divul-
gadas pela imprensa dão con-
ta de que o ex-governador, em
seus depoimentos, implicou
ministros de tribunais supe-
riores e de contas em desvi-
os no Rio de Janeiro.

Mesmo com os arquiva-
mentos, continuam a tramitar
sob relatoria de Fachin outras
frentes de investigação envol-
vendo Cabral e a Lava Jato
que não tiveram como ponto
de partida a delação do ex-go-
vernador. (Agência Brasil)

O governo federal editou
decreto que qualifica a Estrada
de Ferro Paraná Oeste (Ferroes-
te) no Programa de Parcerias e
Investimentos (PPI) e cria o co-
mitê de governança do projeto.

Segundo a Secretaria-Geral
da Presidência da República, o
objetivo da parceria com a ini-
ciativa privada é aumentar a ex-
tensão da ferrovia, formando um
corredor de 1.370 quilômetros
e chegando a Maracaju, em
Mato Grosso do Sul.

A ferrovia passa por vários
municípios do Paraná e de Mato
Grosso do Sul, além de alcançar
o Paraguai e a Argentina, ligados
ao agronegócio. Além disso, há
o objetivo de interligar esse novo

Estrada de Ferro Paraná Oeste
é qualificada em programa

de concessões
trecho à Ferrovia Norte-Sul.

A Ferroeste é uma empresa
ferroviária estatal brasileira, cri-
ada em 1988, que tem como
principal acionista o governo do
estado do Paraná.

Atualmente, sua malha, de
cerca de 250 quilômetros de
extensão, liga os municípios de
Guarapuava a Cascavel, no Para-
ná, com interligação até o Porto
de Paranaguá, no litoral parana-
ense. Em 1996, a empresa pri-
vada Ferrovia Paraná S/A (Fer-
ropar) adquiriu a subconcessão
daquela malha por 30 anos, mas,
em 2006, o estado retomou o
controle da ferrovia, devido à
falência da concessionária.
(Agência Brasil)

Servidores do Executivo usarão
aplicativo para envio de atestados

O Ministério da Economia
anunciou que lançará, na próxi-
ma segunda-feira (21), a função
Atestado Web, no aplicativo Si-
gepe para celulares, o sistema de
gestão de servidores ativos e ina-
tivos do governo federal. De
acordo com a pasta, a funciona-
lidade vai permitir o envio do
atestado de saúde de forma prá-
tica, ágil e sem deslocamento de
servidores.

Por meio do próprio apli-
cativo será feita a análise do
documento e o registro pelas
unidades do Subsistema Inte-
grado de Atenção à Saúde do
Servidor (Siass).

Nessa primeira fase, apenas
as unidades de saúde do Minis-

tério da Saúde em Brasília, da
Universidade de Brasília (UnB)
e do Instituto Federal de São
Paulo (IFSP) terão acesso à so-
lução e atuarão como unidades
Siass pilotos. Juntas, elas res-
pondem por mais de 21 mil ser-
vidores.

A estimativa de economia
indireta à União, com a automa-
tização do registro do atestado
e otimização da força de traba-
lho nos órgãos, é de aproxima-
damente R$ 27 milhões por ano.
A previsão do Ministério da Eco-
nomia levou em consideração o
valor médio do tempo que o ser-
vidor gasta para se deslocar até
uma unidade de saúde e apresen-
tar o atestado médico dentro do

seu horário de trabalho, que gira
em torno de 1 hora e 30 minu-
tos, e também o valor médio do
tempo que o agente público leva
para receber, digitalizar e cadas-
trar um atestado no sistema.

O servidor também poderá
consultar todos os atestados en-
viados a partir do aplicativo, bem
como a evolução da situação até
os registros nos demais siste-
mas de administração de pesso-
as. “Com a inclusão de mais uma
nova funcionalidade no Sigepe
Mobile, o Ministério da Econo-
mia busca facilitar a interação e
a troca de informações entre os
servidores e os órgãos da admi-
nistração pública”, explicou a
pasta.

Para utilizar a ferramenta de
forma segura, o aplicativo Sige-
pe Mobile deverá ser instalado
ou atualizado somente a partir do
link enviado aos participantes do
projeto piloto. Ao entrar no
menu, o servidor deverá clicar
em “Minha Saúde” >> “Atesta-
do”, preencher alguns dados,
anexar a foto e fazer o envio do
documento.

De acordo com o Ministério
da Economia, em 2019, houve-
ram 361,5 mil afastamentos para
tratamento da própria saúde de
mais de 135,9 mil agentes pú-
blicos. Foram, em média, 2,7
afastamentos por servidor, sen-
do que a média é de 9,6 dias cada
um. (Agência Brasil)

Prefeitura de São Paulo adota
home office permanente

A prefeitura de São Paulo
decidiu adotar, em caráter per-
manente, o regime de teletra-
balho, também conhecido
como home office, para os
servidores e empregados pú-
blicos efetivos da administra-
ção direta, autarquias e funda-
ções do município. O decreto
que institui o novo regime foi
publicado na terça-feira, (15).

De acordo com a prefeitu-
ra, a estimativa é que a medida
atinja, inicialmente, 25 mil dos
67 mil servidores e proporci-
one uma economia de R$ 1 bi-
lhão, em sete anos, aos cofres
públicos.

A economia, segundo a pre-

feitura, virá da redução dos gas-
tos de escritório e também da
diminuição de espaços aluga-
dos ou pertencentes à própria
administração municipal.

Em nota, a prefeitura des-
taca que, desde que foi decla-
rada situação de emergência na
cidade, por causa da pandemia
de covid-19, foram identifica-
dos ganhos ambientais com a
redução da circulação de veí-
culos de passeio, como queda
da poluição, do consumo de
energia elétrica, água, esgoto,
papel e outros materiais e ser-
viços.

Houve também significati-
va redução de despesas de cus-

teio com a implantação do
novo regime de trabalho, que
teve a adesão dos servidores e
empregados, acrescenta a nota.

A adesão ao novo regime é
facultativa ao servidor que, para
passar a ele, terá que assinar e
cumprir um plano de trabalho.
Segundo o decreto, caso as ati-
vidades programadas não sejam
cumpridas, o funcionário po-
derá ser demitido. Os que ade-
rirem ao teletrabalho terão de
cumprir escala semanal de tra-
balho, permanecer disponíveis
para contatos telefônicos, che-
car regularmente sua caixa de
e-mail e comparecer ao órgão
sempre que convocados.

O decreto, no entanto, pro-
íbe o estabelecimento de dia da
semana fixo para compareci-
mento presencial. “É necessá-
ria a alternância dos dias da se-
mana que compõem a escala de
trabalho para garantir maior
efetividade na integração e tro-
ca de informações necessári-
as entre os membros das equi-
pes”, diz ainda nota da prefei-
tura.

A partir de agora, a Secre-
taria Municipal de Gestão co-
meçar a fixar, por portaria, as
diretrizes e normas gerais, in-
cluindo as restrições à adesão
e as condutas vedadas no tele-
trabalho. (Agência Brasil)


