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Número de empregados com carteira
chega a menor nível desde 2012
Governo de SP assina contrato com
Sinovac e prevê vacina para dezembro
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Precatórios serão analisados
cuidadosamente, diz ministro
Página 6

Interrupções e
insultos marcam
primeiro debate
entre Trump
e Biden
O presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, e o candidato democrata Joe Biden
travaram uma dura batalha sobre o histórico de Trump na
pandemia do novo coronavírus,
na área de saúde e na economia em um primeiro debate
caótico e tenso para as eleições presidenciais norte-americanas. O encontro foi marcado por insultos e constantes
interrupções de Trump contra
seu adversário.
Trump agiu de forma truculenta nos 90 minutos de
debate, buscando provocar
Biden a cada vez que o rival
falava, alegando que os democratas querem roubar a eleição presidencial de novembro
próximo com votação pelo
correio e se recusando a condenar supremacistas brancos
quando lhe pediram que o fizesse.
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Previsão do Tempo
Quinta: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,63
Venda:
5,63
Turismo
Compra: 5,52
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5,76

EURO
Compra: 6,59
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6,60

39º C
20º C

Noite
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A presidente do Banco
Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, preparou o cenário na quarta-feira (30) para
mudar a estratégia do BCE e
alinhá-la à do Federal Reserve
(Fed - Banco Central dos Estados Unidos) , possivelmente
incluindo o compromisso de
deixar a inflação ultrapassar a
meta da instituição, após ter
ficado baixa por muito tempo.
A inflação na zona do euro
tem ficado aquém da meta do
BCE - atualmente fixada como
“abaixo, mas perto de 2%” durante anos, apesar do estímulo cada vez mais agressivo do
banco central, que levou sua
principal taxa de juros para
abaixo de zero e comprou mais
de 3 trilhões de euros em ativos.
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Guedes diz que Brasil
“volta aos trilhos” com
criação de empregos

A criação de empregos formais no melhor nível para meses
de agosto desde 2010 representa um sinal de que a economia
brasileira está “voltando para os
trilhos” depois da pior fase da

pandemia de covid-19, disse na
quarta-feira, (30) o ministro da
Economia, Paulo Guedes.
Ele participou de surpresa da
entrevista coletiva para explicar
o resultado do Cadastro Geral de

Empregados e Desempregados
(Caged) de agosto, que registrou
a abertura de 249.388 postos
com carteira assinada.
Para o ministro, o fato de todos os setores da economia terem gerado empregos no mês
passado mostra que a recuperação econômica está se disseminando. “Estamos anunciando a
maior geração de emprego [para
meses de agosto] desde agosto
de 2010”, comemorou.
Guedes reafirmou previsões
apresentadas nos últimos meses
pelo governo que indicavam que
o Brasil se sairia melhor que outros países no pós-pandemia.
“Havíamos dito que esperávamos
recuperação em ‘V’. Página 3

privado chegou a 8,7 milhões
de pessoas - um recuo de
14,2% (menos 1,4 milhão de
pessoas) ante o trimestre móvel e de 25,4% (menos 3 milhões) na comparação com o
mesmo trimestre de 2019.
Já o número de trabalhadores por conta própria, que
soma 21,4 milhões de pessoas, teve queda de 8,4% (menos 2 milhões de trabalhadores), na relação com o trimestre móvel anterior e de 11,6%
(menos 2,8 milhões) na comparação com o mesmo período de 2019.
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Covid-19: Anvisa reduz
exigências para análise de
registro de vacinas
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IBGE: taxa de desocupação
fica em 13,8% no trimestre
de maio a julho Página 3
Bolsonaro diz que novo
marco da biodiversidade
deve considerar crise
Página 6

Contas públicas têm déficit
recorde de R$ 87,6 bilhões
em agosto
Página 4

Esporte

Kartismo: AKSP tem três novos vencedores
e define campeões do primeiro turno
Com a participação de 66
pilotos, a Associação dos Kartistas de São Paulo (AKSP)
completou o primeiro turno de
seu campeonato no último domingo, no tradicional Kartódromo de Interlagos (São Paulo/
SP). Os vencedores da terceira
etapa foram Luciano Montanhez
(Elite) e Gabriel Roque (Elite),
Jorge Roque (Sênior) e Paulo
Daniel (Light). Depois do descarte do pior resultado os campeões do primeiro turno foram
Luciano Montanhez (Elite),
Peterson Rodrigues (Graduados), Edu Abrantes (Sênior) e
José Gonçalves (Light), que
ganharam de prêmio a participação em uma etapa do Campeonato de F-4 da Akasp (Associação dos Kartistas Amadores de São Paulo), de forma totalmente gratuita, no Kartódromo Granja Viana.
Na categoria Sênior Jorge
Roque garantiu a pole position
(1min01s116), seguido de Wanderley Borges e Unnion Lee. Na
corrida, Roque não teve dificuldade de liderar de ponta a ponta. Largando do 18º posto, Marco Verga fez uma prova irrepreensível para terminar em segundo, depois de ter feito a volta
mais rápida (1min00s347), e

terminar a apenas 0s217 do terceiro vencedor diferente da categoria dos pilotos cinquentões. Em
terceiro chegou Wanderley Borges, seguido de Valdo ‘Nenê’, Unnion Lee e Edu Abrantes, que descartou a sexta colocação para conquistar o título de campeão do primeiro turno. Também com os mesmos 48 pontos, Verga foi o vicecampeão.
Estreando no campeonato,
Paulo Daniel já chegou assegurando a pole position (1min02s138)
da categoria Light, seguido de Odilon Marlon e Laila Almeida. Logo
na primeira volta a pilota assumiu
a ponta, mas não resistiu ao ataque
de Daniel, que depois abriu uma
boa vantagem, para receber a bandeirada com 4s599 de vantagem
sobre Gabriel Medina, e se tornar
também o terceiro vencedor diferente na temporada. Depois chegou Laila, seguida de Breno William, José de Jesus Gonçalves, e
Davis Ricardo. Gonçalves estabeleceu a volta mais rápida
(1min01s231), mas descartou a
quinta posição e garantiu o título
de campeão do primeiro turno,
com os mesmos 48 pontos de
Marcelo Costa, que não correu e
descartou esta etapa para ficar
como vice-campeão.
A competitiva Seletiva Gradu-

Foto/ Emerson Santos

Lagarde avalia
cenário para
revisar meta no
BCE semelhante
à do Fed

O número de empregados
com carteira de trabalho assinada no setor privado, não incluindo trabalhadores domésticos, entre maio e julho de
2020, foi estimado em 29,4
milhões – menor número já
registrado na série histórica, iniciada em 2012. Isso representa queda de 8,8% (redução de
2,8 milhões de trabalhadores)
em relação ao trimestre móvel
anterior e de 11,3% (menos 3,8
milhões), na comparação com
o mesmo período de 2019.
O número de empregados
sem carteira assinada no setor

Laila Almeida foi a primeira mulher a liderar corrida na AKSP
ados & Elite teve novamente duas para se tornar o primeiro piloto a
baterias, pois 56 pilotos participa- repetir vitória na temporada 2020
ram nestas três primeiras etapas da AKSP, com0s815 de folga soque serviram para separar os 20 bre Neves. Em terceiro ficou Calmelhores para competirem na ca- deira, seguido de Felipe Franco,
tegoria Elite, e a partir da 21ª co- Bruno Furlan e Leonardo Ferreilocação os pilotos irão disputar o ra. Com esta segunda vitória Montítulo da categoria Graduados.
tanhez garantiu o troféu de camNa primeira prova Jhonny Ne- peão da Seletiva e do primeiro turves ficou com a primeira posição no da Elite, enquanto Neves foi o
(1min01s213), apenas 3 milési- vice-campeão.
mos de segundo mais rápido que
Na segunda bateria Alberto
Rodrigo Caldeira, com o líder Lu- Otazú garantiu a pole position com
ciano Montanhez largando em ter- o fantástico tempo de 59s711,
ceiro. Nas primeiras voltas os três 0s688 mais rápido que
foram se ajudando para abrir uma Gabriel Roque, seguido de Vitor
folga sobre o resto do pelotão, até Mercantelli. Após terminada a toMontanhez usar a sua experiência mada de tempos aconteceu o inu-

sitado. Como o banco do kart de
Otazú quebrou, ele foi para os
boxes e trocou de kart, largando
somente após todos os pilotos
largarem.
Com isto, Gabriel Roque
teve a tranquilidade para largar
bem, fazer o giro mais rápido
(59s869), liderar de ponta a ponta e se tornar o mais jovem vencedor da AKSP, com a diferença
de 3s501 sobre Vitor Mercantelli. Depois terminaram Fábio
Laranjo, Edu Abrantes, Marco
Verga, e em grande recuperação
Alberto Otazú, em sexto.
Por ter feito a volta mais rápida do dia em corrida, Gabriel
Roque levou para casa um troféu estilizado da SM Reparação
de Veículos.
Depois da seleção dos 20
primeiros colocados da Seletiva Graduados & Elite, os pilotos Peterson Rodrigues e Irceu
Ribeiro, respectivamente, são
campeão e vice da Graduados no
primeiro turno, e lideram o campeonato nesta nova categoria.
A quarta etapa do campeonato da Associação dos Kartistas
de São Paulo (AKSP) será provavelmente no dia 17/10 (a confirmar durante esta semana), novamente no Kartódromo de Interlagos.

Copa KGV consagra novos vencedores antes
da etapa final no Kartódromo Granja Viana
A terceira etapa da Copa
KGV foi disputada no último
sábado no Kartódromo Granja Viana, em Cotia, na Grande
São Paulo, com destaque para
a categoria F4, maior grid do
final de semana com 25 competidores entre pilotos das
classes Graduado e Sênior.
As atividades no KGV começaram ainda pela manhã

com a disputa da F4 Júnior, que
teve duas vitórias e título da etapa para Enzo Bortolato com o
kart 557. Filho mais novo de Felipe Giaf fone, Tito Giaffone foi
o segundo colocado na bateria 2,
ficando assim com vice na classificação geral da etapa.
Com duas corridas bastante
equilibradas, a F4 teve quatro
vencedores diferentes entre as

classes. Na Graduado, Gabriel
Chinellato e Leonardo Reis venceram as provas, sendo que o título da etapa ficou com Chinellato no kart 73. O terceiro lugar
geral da etapa foi de Nicolas Giaffone, que divide o kart 131 nas
etapas com o pai, Felipe.
Na F4 Sênior, o piloto Kleber Eletric, que compete na Copa
HB20 e tem passagem pela Sto-

ck Light, ganhou a primeira bateria e foi segundo na corrida 2
para levar o troféu de vencedor
da etapa. Rodrigo França, que
corre em parceria com Dudu
Godinho, conseguiu a vitória na
segunda bateria. Gabriel Rosa foi
o terceiro colocado e lidera o
campeonato.
Nas corridas da Sixspeed,
Rogério Lalau dominou a etapa

com duas vitórias e título na
classe A. Pela classe B da categoria, Maurício Lobato foi
quem conseguiu ganhar as duas
baterias.
A quarta e última etapa da
Copa KGV será disputada em
5 de dezembro, também no
Kartódromo Granja Viana, definindo todos os campeões das
categorias.
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CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
Jornalista desde 1990, Cesar Neto vem publicando esta coluna diária de política na imprensa (São Paulo - Brasil) desde
1993. Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com tornou-se
referencial da liberdade possível. No Twitter, @CesarNetoReal
... Email cesar@cesarneto.com
+
CÂMARA
Hoje, no 1º debate (Band tv) par prefeitura de São Paulo, o
presidente Tuma (PSDB) aposta no prefeito Bruno Covas, Camilo Cristófaro (PSB) aposta no ex-governador França, André Santos (REPUBLICANOS ex-PRB) aposta no deputado federal Russomanno, Giannazi (PSOL) aposta ...
+
PAULISTANA
... no Boulos com Erundina vice, Arselino e Jair (PT do Lulismo) apostam no irmão Jilmar Tatto, Rodrigo Goulart (PSD do
ex-prefeito Kassab) aposta no Matarazzo e Holiday (PATRIOTA)
aposta no deputado estadual Arthur ‘Mamãe Falei’. Rinaldi (PSL)
tá orando pra que a Joice se saia bem
+
PREFEITURA (SP)
O formato do 1º debate entre candidatos à prefeitura de São
Paulo - hoje na Band tv - não vai permitir, como nenhum outro
permite no 1º turno que alguém se destaque por falta do tempo
ideal pra ‘se mostrar. Dependendo do tema, não vai resolver tentar explicar nas redes sociais
+
ASSEMBLEIA (SP)
Deputado Alex (eleito pela Assembleia de Deus Madureira
via PSD do Kassab) foi ‘o cara’ que vetou as emendas dos colegas ao maior projeto da História de Reformas AdministrativasFinanceiras do governador Doria (dono do PSDB ‘liberal de centro’) pra deter o rombos da Covid 19
+
GOVERNO (SP)
Com direito a presença do alto dirigente do laboratório chinês que assinou contrato com o Butantã pra fabricar mais de 40
milhões de doses da vacina contra a Covid 19, João Doria desafiou o governo federal e a Anvisa : se não registrarem pro Brasil,
vacino todo o Estado de São Paulo
+
CONGRESSO (BR)
Os congressistas que já jogam com Bolsonaro, inclusive pela
não aceitação de um dos pedidos de Impedimento dele na Câmara dos Deputados, já travam várias batalhas pra emplacar o nome
de deputado de um dos partidos governistas pra presidência da
Mesa Diretora (2021 - 2022)
+
PRESIDÊNCIA (BR)
Conforme antecipamos, o nome de quem vai ser indicado pro
Supremo Tribunal Federal por Jair Bolsonaro já tá devidamente
definido. Por isso, o balão de ensaio com todos os nomes possíveis segue sendo o meio de campo que um Presidente precisa
fazer com quem já veste a capa
+
PARTIDOS
Se no Brasil ainda existisse a Aliança Renovadora Nacional
(ARENA) e o MDB (Movimento Democrático Brasileiro) como
as 2 únicas legendas (existiram entre os meados dos anos 1960 e
o final dos anos 1970), talvez a política tivesse a graça que tem a
norte-americana, com ...
+
POLÍTICOS
.. REPUBLICANOS e DEMOCRATAS disputando a Presidência da República e os Estados, sendo que por vezes alguns candidatos avulsos são eleitos pras prefeituras. Aqui, muitos dos atuais 33 partidos são apenas e tão somente empresas que negociam
na bolsa dos mercados políticos
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O governador de São Paulo,
João Doria, e o vice-presidente
da laboratório chinês Sinovac,
Weining Meng, assinaram na
quarta-feira, (30), um contrato
que prevê o fornecimento de 46
milhões de doses da vacina CoronaVac para o governo paulista
até dezembro deste ano.
O contrato também prevê a
transferência tecnológica da vacina da Sinovac para o Instituto
Butantan, o que significa que, o
instituto brasileiro poderá começar a fabricar doses dessa vacina contra o novo coronavírus.
O valor do contrato, segundo o
governador João Doria é de US$
90 milhões.
Segundo Meng, o acordo
para transferência de tecnologia
facilita a logística e vai permitir
que o Instituto Butantan fabrique
a vacina e a distribua de forma
mais rápida e ágil para a população brasileira. “O Brasil é um
país grande, com mais de 200
milhões de pessoas e precisa de
bastante vacina. Com a produção
local, conseguiremos fazer
isso”, disse ele hoje (30), em
São Paulo, acompanhado por um
tradutor.
A vacina está sendo desenvolvida pela farmacêutica chinesa
Sinovac em parceria com o Instituto Butantan e está na fase 3
de testes em humanos. Essa fase
3 de testes em humanos testa a
eficácia da vacina e está ocorrendo no Brasil desde julho, com 13
mil voluntários da área da saúde.
A expectativa do governo
paulista é de que a vacinação desses voluntários seja encerrada
até o dia 15 de outubro. Caso os
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Governo de SP assina contrato com
Sinovac e prevê vacina para dezembro

testes comprovem a eficácia da
vacina, ela precisará de uma
aprovação da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa)
antes de ser disponibilizada para
vacinação no Brasil.
Segundo o governador João
Doria, outras 14 milhões de doses serão fornecidas pela Sinovac ao governo paulista até fevereiro do próximo ano. A ideia
do governo paulista é de que seja
feito um acordo com o Ministério da Saúde para que essas 60
milhões de doses sejam disponibilizadas para parte da população brasileira por meio do Programa Nacional de Imunização
do Sistema Único de Saúde. Mas
Doria já avisou que, caso não
haja acordo em nível federal, a
vacinação será voltada para a
população paulista, que daí seria vacinada totalmente até março do próximo ano.
A expectativa do governo
paulista é de que a vacinação seja
iniciada no dia 15 de dezembro
deste ano. Os primeiros a serem
vacinados serão os profissionais
da área de saúde. “Os testes seguem até o dia 15 de outubro.

Mas estamos confiantes no resultado dessa vacina. Estamos
avançando positivamente, com
esperança no coração, de que
essa será uma das mais promissoras vacinas contra a covid-19
[a doença provocada pelo novo
coronavírus]”, disse Doria. “Vamos respeitar os procedimentos
de testagem, e após aprovação
da Anvisa, o início da vacinação
está previsto para começar no dia
15 de dezembro, começando
pelos profissionais da saúde”,
acrescentou o governador.
Eficácia
Segundo Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, o resultado da eficácia da vacina começa a surgir quando 61 dos voluntários adquirem o novo coronavírus. “Os testes de inclusão
dos voluntários terminam no dia
15 de outubro. A partir daí, não
se vacina mais e acompanhamos
os voluntários. E daí vai depender da incidência de infecção da
covid-19 nos 13 mil voluntários. Quando ocorrer pelo menos
61 casos de covid-19 dentre os
13 mil voluntários, podemos fa-

zer o que se chama de análise interina, que pode demonstrar a eficácia [da vacina]. Se a vacina for
altamente eficaz, ela já pode demonstrar isso [nessa análise interina] e aí já permite a remessa da
documentação [sobre o estudo
da fase 3] para a Anvisa”, falou.
“Se isso não acontecer nesse primeiro momento, nós
aguardamos um segundo momento, que é a análise primária,
quando teremos 154 casos da
covid-19 entre os voluntários.
Daí se demonstra a eficácia e
podemos disparar o processo de
registro na Anvisa. Isso vai depender do nível de infecção na
população vacinada”, explicou.
“Esperamos que, até o final
do mês de novembro, esses dados estejam disponíveis para
permitir o registro da vacina”,
acrescentou Covas.
A vacina
A vacina é inativada, ou seja,
contém apenas fragmentos do
vírus, inativos. Com a aplicação
da dose, o sistema imunológico
passaria a produzir anticorpos
contra o agente causador da covid-19. No teste, metade das
pessoas receberão a vacina e
metade receberá placebo, substância inócua. Os voluntários
não saberão o que vão receber.
A vacina está sendo aplicada em
duas doses, no prazo de 14 dias.
Estudos de fases 1 e 2 da vacina, feitos na China, revelaram
que ela é segura. Os testes de
fase 3 vão comprovar se a vacina é eficaz, ou seja, se ela protege contra o novo coronavírus.
(Agência Brasil)

Jovens de Etec criam aplicativo
para combater assédio e violência
Um Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC) de alunos da
Escola Técnica Estadual (Etec)
Professor Horácio Augusto da
Silveira, da zona norte da capital, pode se transformar em um
forte aliado na proteção de
mulheres contra o assédio e a
violência. O aplicativo Todas
por Uma envia um SMS com a
localização da vítima em tempo real para um contato capaz
de socorrê-la.
Lançado há menos de duas
semanas, o app já soma mais de
4 mil downloads no Google Play
Store. Criado pelos estudantes
do curso técnico de Desenvolvimento de Sistemas, Bianca
Santos, Carlos Andrade Rocha,
Juan Freire, Mateus de Lima

Diniz e Tiago Reis, o projeto foi
desenvolvido sob orientação
dos professores Quitéria Danno
e Valter Costa Júnior, com auxílio de Guilherme Carvalho, Khalil Ayache, Lucas Charlegre e
Rogério de Morais.
A proposta foi idealizada por
Mateus, que vislumbrou na tecnologia um caminho para aumentar a segurança de pessoas em
vulnerabilidade. “Além de funcionar como um botão de emergência, a ferramenta compartilha áreas de risco onde houve
outros registros de assédio, dicas sobre prevenção e informações sobre delegacias próximas”, explica. Ele ressalta que
o app pode ser utilizado ainda
por crianças, pessoas da comu-

nidade LGBT e demais vítimas
potenciais de abuso.
Unidos por uma causa
A iniciativa tem chamado a
atenção de indivíduos e grupos
engajados no combate ao assédio. “Pessoas de diversos lugares do Brasil e do mundo estão
nos enviando fotos para demonstrar apoio pela causa. Pretendemos em breve disponibilizar versões para que o sistema funcione internacionalmente”, enfatiza Carlos, aluno
responsável pelo desenvolvimento do aplicativo. As imagens estão disponíveis no perfil
do projeto no Instagram.
Os jovens receberam apoio
do Instituto Cia dos Sonhos e da

Escola de Samba Unidos de Vila
Maria. Membros da agremiação
gravaram um vídeo em mobilização ao projeto.
“A sociedade precisa da
união de esforços em escala global no enfrentamento à violência. Espero que a iniciativa ajude a conscientizar cada vez mais
sobre a importância do respeito
ao próximo”, ressalta o orientador, Valter Costa Júnior.
O aplicativo foi aprovado
nesta semana para participar do
programa de aceleração de startups da Incubadora de Projetos
para Negócios Inovadores do
Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas de
São Paulo (Sebrae-SP) e ficará
incubado até fevereiro de 2021.

Empresa Júnior da USP ajuda
empreendedor da área de alimentos
a evitar prejuízos
Ajudar pequenos e microempreendedores a se profissionalizarem é o objetivo da Qualimentos Jr., empresa júnior de
consultoria no ramo alimentício formada por alunos do curso de Engenharia de Alimentos
da Faculdade de Zootecnia e
Engenharia de Alimentos
(FZEA), da Universidade de São
Paulo (USP) em Pirassununga.
A empresa, fundada em 2003,
presta serviços aos pequenos
empresários por valor simbólico, já que a consultoria não tem
viés lucrativo.
O serviço prestado tem a
mesma qualidade que a de qualquer outra. “A empresa é formada
por estudantes do curso de Engenharia de Alimentos que figura
entre os dez melhores do mundo”,
explica ao Jornal da USP Lethicia
Souza, estudante do curso de Engenharia de Alimentos da USP, em
Pirassununga, e diretora de vendas da Empresa Júnior.
“Todo o custo do projeto é

revertido para os nossos próprios membros, para aumentar a
qualidade e contribuir para a
formação de profissionais melhores e mais capacitados”, afirma a acadêmica.
A Qualimentos Jr. pode ajudar os microempreendedores
de várias formas, como no desenvolvimento de novos produtos, extensão do prazo de validade deles, garantia da segurança alimentar, ou na rotulagem
nutricional, “para que ele possa
estar regulamentado e ser vendido em outros pontos de vendas”, acrescenta a jovem.
Formulações inovadoras
Lethicia explica que os micro e pequenos empreendedores passam por algumas dificuldades, principalmente pela falta de conhecimento técnico ou
para criar formulações inovadoras para o mercado. A garantia alimentar e práticas previstas pela legislação também são

pontos que causam dúvidas nos
empresários. “Todas essas práticas são necessárias para conseguir expandir o negócio para
outros pontos de venda, que normalmente possuem exigências
voltadas a esses aspectos”,
acrescenta.
Foi o caso de Elcir Costa,
dono de uma loja de bolos, que
procurou a empresa júnior para
diminuir a perda que tinha dos
produtos, que chegava a 25%
todo mês, por conta de mofos.
“Eu passava as informações para
eles elaborarem uma tabela e
saber qual produto que eu ia utilizar para minimizar o mofo dos
bolos que eu fazia, porque a perda estava sendo muito grande”,
revela ao Jornal da USP.
O trabalho começou em janeiro deste e ano, e em março a
empresa já elevou o relatório
final, com todas as variantes
possíveis, para minimizar a perda. No início, não funcionou.
Depois de mais estudos e pes-

quisas, a empresa conseguiu
encontrar o produto ideal para
ajudar o empresário que, hoje,
perde apenas 10% do seu produto e garante que “o problema
está quase resolvido”.
Pandemia
Com a pandemia de COVID19, muitos micro e pequenos
empreendedores tiveram dificuldades em se adaptar ao momento de crise. Mas se os empresários precisaram se reinventar, a Qualimentos Jr. também, principalmente para ajudar
seus clientes e demais empreendedores. “Para diminuir esse
impacto negativo, sempre estamos dando dicas através de conteúdos das nossas redes sociais
e site”, destaca Lethicia.
Para conhecer mais a empresa, o interessado deve entrar em
contato
pelo
site
www.qualimentosjr.com.br, pelas
redes sociais Qualimentos Jr ou
pelo número (19) 98996-7433.
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Guedes diz que Brasil “volta aos
trilhos” com criação de empregos
A criação de empregos formais no melhor nível para meses
de agosto desde 2010 representa um sinal de que a economia
brasileira está “voltando para os
trilhos” depois da pior fase da
pandemia de covid-19, disse na
quarta-feira, (30) o ministro da
Economia, Paulo Guedes.
Ele participou de surpresa da
entrevista coletiva para explicar
o resultado do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados
(Caged) de agosto, que registrou
a abertura de 249.388 postos com
carteira assinada.
Para o ministro, o fato de todos os setores da economia terem gerado empregos no mês
passado mostra que a recuperação econômica está se dissemi-

nando. “Estamos anunciando a
maior geração de emprego [para
meses de agosto] desde agosto de
2010”, comemorou.
Guedes reafirmou previsões
apresentadas nos últimos meses
pelo governo que indicavam que o
Brasil se sairia melhor que outros
países no pós-pandemia. “Havíamos dito que esperávamos recuperação em ‘V’. É isso que está acontecendo”, acrescentou. “Dissemos
que íamos surpreender o mundo.”
O ministro comentou o resultado da indústria que, nos últimos
dois meses, tem puxado a criação
de empregos. “Vamos reindustrializar o Brasil”, afirmou. “Estamos voltando para os trilhos.”
Na avaliação de Guedes, o
programa de redução de jornada

e de salários e de suspensão de
contratos de trabalho foi fundamental para preservar o emprego
no país durante a pandemia.
Segundo ele, o programa foi
estendido até o fim de outubro
por causa dos bons resultados.
Em troca da redução de salário ou da suspensão do contrato
de trabalho, o empregado recebe
o Benefício Emergencial (BEm),
equivalente a uma parcela do seguro-desemprego a que teria direito se fosse demitido. Ao fim
do acordo, a empresa é proibida
de demitir o trabalhador por igual
período a que ele recebeu o benefício.
Durante a entrevista coletiva,
o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério

da Economia, Bruno Bianco, confirmou que o governo pode prorrogar o BEm por dois meses adicionais, até o fim do ano. “Se há
uma demanda, não há porque não
fazer a prorrogação. É um programa bem feito, que evita demissão, traz renda ao trabalhador, garante o emprego”, disse.
Inicialmente, o programa de
suspensão de contratos duraria
dois meses, e a suspensão de jornada valeria por até três meses.
Em julho, o presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto ampliando a validade dos acordos
para 120 dias, período máximo
atualmente em vigor. No fim de
agosto, o programa foi estendido novamente, para 180 dias.
(Agência Brasil)

Número de empregados com carteira
chega a menor nível desde 2012
O número de empregados
com carteira de trabalho assinada no setor privado, não incluindo trabalhadores domésticos,
entre maio e julho de 2020, foi
estimado em 29,4 milhões –
menor número já registrado na
série histórica, iniciada em 2012.
Isso representa queda de 8,8%
(redução de 2,8 milhões de trabalhadores) em relação ao trimestre móvel anterior e de
11,3% (menos 3,8 milhões), na
comparação com o mesmo período de 2019.
O número de empregados
sem carteira assinada no setor
privado chegou a 8,7 milhões de
pessoas - um recuo de 14,2%
(menos 1,4 milhão de pessoas)
ante o trimestre móvel e de
25,4% (menos 3 milhões) na
comparação com o mesmo trimestre de 2019.
Já o número de trabalhadores
por conta própria, que soma 21,4
milhões de pessoas, teve queda
de 8,4% (menos 2 milhões de
trabalhadores), na relação com o
trimestre móvel anterior e de
11,6% (menos 2,8 milhões) na
comparação com o mesmo período de 2019.
Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada hoje (30) pelo
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).
Menor número
A analista da pesquisa, Adriana Beringuy, destacou que, pela
primeira vez, o número de carteiras de trabalho assinadas ficou
abaixo de 30 milhões.
“O ponto máximo da forma de
inserção da carteira na série foi
no trimestre de maio, junho e julho de 2014, dos recordes de carteira que foram alcançados e posteriormente a perda deste tipo de
vínculo nos últimos anos muito
em função do avanço do trabalho

informal”, disse, completando que
todo o mercado de trabalho foi
impactado. “Tem a menor com
carteira, o menor sem carteira
também, ou seja, todo esse mercado dos empregados, seja ele
com ou sem carteira, atingem aí
as suas estimativas mais baixas”.
Para a pesquisadora, o mercado de trabalho tem um cenário
de perdas de ocupação, de carteira de trabalho, não apenas perdas
quantitativas, mas qualitativas.
“Teve uma redução muito
acentuada do trabalho com carteira e ele tem uma dificuldade
maior de se recompor do que, por
exemplo, o trabalhador informal,
que sai rápido, mas também volta rápido até porque não tem nenhuma proteção ou salvaguarda
para poder ficar por um período
maior fora do mercado de trabalho, então, tem um processo ao
longo de 2020 que é de perdas
muito grande para o mercado de
trabalho. Isso está evidente através dos números.”
Domésticos
O número de trabalhadores
domésticos foi outro que chegou
ao menor patamar da série histórica da Pnad Contínua. Entre
maio e julho ficou em 4,6 milhões, uma queda de 16,8% (931
mil trabalhadores) na comparação
com o período anterior e de
26,9% (1,7 milhão de pessoas)
ante o mesmo trimestre de 2019.
Informalidade
A taxa de informalidade
atingiu 37,4% da população
ocupada - 30,7 milhões de trabalhadores informais – e, com
isso, ficou abaixo do período
anterior quando era de 38,8%
e dos mesmos três meses de
2019, quando era de 41,3%.
“Não necessariamente uma
queda da informalidade significa que a gente esteja melhorando o mercado de trabalho, ou

seja, que mais pessoas estejam
passando da informalidade para
a formalidade. Não é esse o
movimento. Essa informalidade
cai porque essas pessoas estão
perdendo o trabalho, seja informal ou não. Essa retração da informalidade está ligada à perda
de ocupação que essas pessoas
tinham em trimestres anteriores”, completou.
Entre agosto e outubro de
2019 eram 38,8 milhões de trabalhadores informais o que, para
a analista, indica queda rápida
diante do total registrado entre
maio e julho de 2020. “Mostra,
realmente, que essa população
informal foi afetada pelo processo da pandemia”.
Rendimento
O rendimento médio real
habitual chegou a R$ 2.535 no
trimestre terminado em julho,
um acréscimo de 4,8% frente ao
trimestre anterior e de 8,6% ante
o mesmo trimestre de 2019.
Adriana Beringuy informou
o maior crescimento da série
histórica está associado à comparação com o período anterior,
que tinha na sua composição
uma população informal maior.
“Na medida em que essa população informal vai saindo da ocupação, os que restam são justamente os trabalhadores de maior renda. Por isso, esse crescimento aparece tanto na comparação trimestral quanto na anual”, disse.
A massa de rendimento real
habitual somou R$ 203 bilhões,
uma queda de 3,8% (menos R$
8 bilhões) em relação ao trimestre anterior e de 4,7% (menos
R$ 10 bilhões) contra o mesmo
período de 2019.
Na comparação com o trimestre móvel anterior, o rendimento médio real habitual aumentou em dois grupamentos de
atividade: indústria (6,2%, ou

mais R$ 151) e administração
pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e
serviços sociais (4,3%, ou mais
R$ 148). Conforme a pesquisa,
os demais grupamentos não tiveram variações significativas.
Já na comparação com o
mesmo trimestre de 2019, o rendimento cresceu em cinco grupamentos: indústria (11,4%, ou
mais R$ 266) comércio, reparação de veículos automotores
e motocicletas (5,9%, ou mais
R$ 110), alojamento e alimentação (7,3%, ou mais R$ 107),
administração pública, defesa,
seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais
(4,7%, ou mais R$ 165) e outros serviços (10,5%, ou mais
R$ 177). Os demais grupamentos não tiveram variações significativas.
Empregadores
A Pnad Contínua mostrou
ainda que o número de empregadores apresentou queda de
6,3% na comparação com o trimestre anterior e ficou em 3,9
milhões de pessoas (menos 263
mil pessoas). Houve recuo também de 9,1% (menos 393 mil
empregadores) frente ao mesmo
trimestre de 2019.
Previdência
A Pnad Contínua mostrou
também que o número de trabalhadores que contribuem para o
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) chegou a 54
milhões, uma queda na comparação com o trimestre que terminou em fevereiro, quando
eram 57,4 milhões.
“O menor contingente de
toda a série, uma queda de 54
milhões de pessoas, uma queda acentuada porque as pessoas foram perdendo a sua ocupação”, pontuou a analista.
(Agência Brasil)

IBGE: taxa de desocupação fica em
13,8% no trimestre de maio a julho
A taxa de desocupação no
Brasil ficou em 13,8%, no trimestre de maio a julho de 2020.
O percentual representa a maior
taxa da série histórica, que começou em 2012. Em relação ao trimestre anterior, corresponde alta
de 1,2 ponto percentual. De fevereiro a abril tinha sido de
12,6%.
Na comparação com o mesmo trimestre de 2019 (11,8%) a
diferença é maior: são 2 pontos
percentuais a mais. A população
desocupada chegou a 13,1 milhões de pessoas, o que significa
aumento de 4,5% ou 561 mil pessoas a mais em relação ao mesmo período de 2019.
Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada na quarta-feira,
(30) pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
A população ocupada caiu
para 82 milhões. É o menor contingente da série histórica da pesquisa. A queda ficou em 8,1%, o
que representa menos 7,2 milhões pessoas na comparação
com o trimestre anterior, e
12,3% (menos 11,6 milhões)
frente ao período de maio a julho de 2019. O nível de ocupação também foi o mais baixo da
série, atingindo 47,1%, caindo
4,5 pontos frente ao trimestre

anterior e 7,6 pontos contra o
mesmo trimestre de 2019.
De acordo com a analista da
pesquisa Adriana Beringuy, o
mercado de trabalho está em um
cenário de avanço em relação à
taxa de desocupação e interrompe um processo que vinha sendo
observado desde 2017, no qual,
à medida em que se aproximava
da metade do ano, a tendência era
de recuo dessa taxa. “Estamos
vivendo um momento de grande
impacto no mercado de trabalho,
o que mostra também a reversão
de uma sazonalidade observada
em anos anteriores”, disse.
Força de trabalho
A força de trabalho composta pelas pessoas ocupadas e desocupadas é outro indicador que
está no menor patamar na série
histórica. Entre maio e julho atingiu 95,2 milhões de pessoas, um
recuo de 6,8% ou de 6,9 milhões
de pessoas frente ao trimestre
anterior, e de 10,4% ou 11 milhões de pessoas na comparação
com o mesmo trimestre de 2019.
De acordo com a pesquisa, a
população fora da força de trabalho é um recorde da série ao atingir 79 milhões de pessoas, sendo mais 8 milhões em relação ao
trimestre anterior e mais 14,1
milhões frente ao mesmo trimestre de 2019. Apesar disso, a

alta foi menor do que no trimestre encerrado em junho, quando
o ganho foi de 10 milhões de pessoas. Para a analista, isso pode
indicar um certo retorno das pessoas ao trabalho.
Desalento
O contingente de pessoas desalentadas, que são as que não
buscaram trabalho, mas que gostariam de conseguir uma vaga e
estavam disponíveis para trabalhar alcançou 5,8 milhões e também registrou recorde, com altas de 15,3% (mais 771 mil pessoas) em relação ao trimestre
anterior e 20,0% (mais 966 mil
pessoas) frente ao mesmo período de 2019. O percentual de
5,7% de desalentados em relação
à população na força de trabalho
ou desalentada também foi recorde e teve crescimento de 1,0
p.p. se comparado ao trimestre
anterior e de 1,4 p.p. contra os
mesmos três meses de 2019.
“É a maior taxa que vem em
uma trajetória crescente nos últimos anos, mas tem uma aceleração muito forte, aqui em 2020”,
afirmou.
A analista disse que já existiam motivos para o desalento
como o caso de não ter trabalho
para a sua formação, ser considerado jovem ou idoso demais,
não ter qualificação adequada, ou

não existir trabalho na localidade onde mora, mas agora se somou a esses fatores o acontecimento da pandemia da Covid-19,
que tem entre suas medidas para
a sua contenção, o isolamento
social. “O isolamento social implicou em interrupções de atividades econômicas. As pessoas
não estão procurando, ainda que
tivessem condições para tal, alegando que não estavam fazendo
busca efetiva em função da pandemia. Todo esse potencial cresce devido ao próprio contexto da
emergência sanitária”, concluiu.
No entanto, com uma flexibilização cada vez maior da quarentena, a tendência é que as pessoas voltem a buscar trabalho.
Segundo Adriana além de tirar o
trabalho, a pandemia dificultou a
procura em consequência das medidas restritivas, ou porque as atividades econômicas estavam suspensas ou, ainda, por questões de saúde
pessoal. Para a analista, as melhoras em alguns indicadores econômicos que vem sendo registrados
como no comércio, só devem ser
notados no mercado de trabalho
nos próximos trimestres.
“A gente tem que esperar um
pouco mais e avançar nos outros
trimestres para ver se o mercado
vai incorporar essas melhorias
nos indicadores”, completou.
(Agência Brasil)
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Lagarde avalia
cenário para revisar
meta no BCE
semelhante à do Fed
A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine
Lagarde, preparou o cenário na quarta-feira (30) para mudar a
estratégia do BCE e alinhá-la à do Federal Reserve (Fed - Banco
Central dos Estados Unidos) , possivelmente incluindo o compromisso de deixar a inflação ultrapassar a meta da instituição,
após ter ficado baixa por muito tempo.
A inflação na zona do euro tem ficado aquém da meta do BCE
- atualmente fixada como “abaixo, mas perto de 2%” - durante
anos, apesar do estímulo cada vez mais agressivo do banco central, que levou sua principal taxa de juros para abaixo de zero e
comprou mais de 3 trilhões de euros em ativos.
Na sua primeira atualização sobre a revisão em curso da estratégia do BCE, Lagarde também abriu a porta para dar ao banco
central menos tempo para atingir o seu objetivo.
Espera-se que o BCE siga os passos do Fed, que disse no
mês passado que visaria inflação média de 2%, de modo que os
períodos em que os preços cresçam muito devagar precisem ser
compensados por períodos de inflação mais acelerada, e viceversa.
“Se confiável, tal estratégia pode fortalecer a capacidade da
política monetária de estabilizar a economia quando confrontada com seu limite inferior”, disse Lagarde.
Estabilidade de preços
Ao contrário do Fed, que tem o mandato duplo de alcançar o
emprego máximo e preços estáveis, o único objetivo do BCE é a
estabilidade de preços durante um “médio prazo” não especificado.
Mas Lagarde chamou este mandato de “hierárquico”, argumentando que uma definição flexível de médio prazo permite
evitar o aperto da política monetária e a “restrição desnecessária
de empregos e crescimento” no caso de um choque temporário.
Por outro lado, ela acrescentou que o persistente fracasso
do BCE em cumprir a meta de inflação poderia alimentar as expectativas de inflação e, portanto, “exigiria um horizonte de política monetária mais curto.”
Ambos os argumentos implicam que o BCE precisaria continuar ou mesmo aumentar sua política de estímulo agressivo, uma
vez que se espera que a inflação fique abaixo da meta nos próximos anos. (Agência Brasil)

Interrupções e insultos
marcam primeiro debate
entre Trump e Biden
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o candidato democrata Joe Biden travaram uma dura batalha sobre o histórico de Trump na pandemia do novo coronavírus, na área de
saúde e na economia em um primeiro debate caótico e tenso
para as eleições presidenciais norte-americanas. O encontro foi
marcado por insultos e constantes interrupções de Trump contra
seu adversário.
Trump agiu de forma truculenta nos 90 minutos de debate,
buscando provocar Biden a cada vez que o rival falava, alegando
que os democratas querem roubar a eleição presidencial de novembro próximo com votação pelo correio e se recusando a condenar supremacistas brancos quando lhe pediram que o fizesse.
O moderador Chris Wallace, da Fox News, nunca conseguiu
estabelecer controle do debate, com Trump repetidamente ignorando seus pedidos para permitir que Biden falasse. Os dois pretendentes à Casa Branca falaram um em cima do outro e dispararam insultos em um duelo que tornou difícil para qualquer um
deles expor um tema.
Em determinado momento, um exasperado Biden disse após
as repetidas interrupções de Trump: “Você vai calar a boca, cara?
Isso é tão não presidencial”.
Wallace tentou em vão conter Trump, que ignorou seus limites de tempo e falou por cima de Biden.
“Acho que o país seria melhor servido se permitíssemos que
os dois falassem com menos interrupções. Estou fazendo um
apelo, senhor, para que faça isso”, disse Wallace.
Voto antecipado
Até a noite de terça-feira (29), mais de 1,3 milhão de norteamericanos já haviam votado antecipadamente. Como o tempo
para mudar opiniões ou influenciar a pequena parcela de eleitores indecisos está se esgotando, as apostas eram enormes quando os dois candidatos à Casa Branca subiram ao palco a cinco
semanas da eleição de 3 de novembro.
Para Trump, de 74 anos, o debate representou uma de suas
últimas chances de alterar a trajetória de uma corrida que a maioria das pesquisas de opinião revela o presidente perdendo, já
que a maioria da população desaprova a maneira como ele trata
tanto a pandemia quanto os protestos contra a injustiça racial.
Biden, de 77 anos, vem mantendo uma vantagem constante sobre
Trump em pesquisas nacionais de opinião, mas sondagens nos estados-chaves, que decidirão a eleição, mostram uma disputa muito mais
acirrada. É difícil determinar se o debate fará alguma diferença.
Trump tentou várias vezes, e sem sucesso, confundir Biden e
levá-lo a cometer uma gafe, mas praticamente não apresentou
nenhum argumento para dizer por que é o melhor candidato para
cuidar de questões fundamentais para a eleição.
O presidente tem mais debates com Biden agendados para
outubro. O vice-presidente, Mike Pence, e a companheira de chapa
de Biden, Kamala Harris, debaterão na semana que vem. (Agência Brasil)
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Contas públicas têm déficit
recorde de R$ 87,6 bi em agosto
As contas públicas registraram em agosto saldo negativo
recorde, devido às despesas extraordinárias necessárias para o
enfrentamento da pandemia da
covid-19. O setor público consolidado, formado por União, estados e municípios, apresentou
déficit primário de R$ 87,594 bilhões no mês passado, o maior
resultado negativo para o mês
da série histórica iniciada em dezembro de 2001. Em agosto de
2019, o déficit primário foi de R$
13,448 bilhões. Os dados foram
divulgados na quarta-feira, (30)
pelo Banco Central (BC).
De acordo com o chefe do
Departamento de Estatísticas do
BC, Fernando Rocha, esse resultado já era esperado devido ao
crescimento das despesas vinculadas à pandemia da covid-19.
Por outro lado, na comparação
interanual, segundo ele, houve
crescimento das receitas em
5,8%. “Isso mostra que o período de postergação de pagamento de impostos já está terminan-

do e mesmo a própria evolução
da atividade econômica, com a
redução do distanciamento social, começa a ter maior normalização”, disse.
O déficit primário representa
o resultado negativo das contas do setor público desconsiderando o pagamento dos juros
da dívida pública. O montante
difere do resultado divulgado na
quarta-feira, (30) pelo Tesouro
Nacional, de déficit de R$ 96,096
bilhões em agosto, porque, além
de considerar os governos locais e as estatais, o BC usa uma
metodologia diferente, que considera a variação da dívida dos
entes públicos.
No mês passado, o Governo
Central (Previdência, Banco
Central e Tesouro Nacional)
apresentou déficit primário de R$
96,471 bilhões, ante R$ 16,459
bilhões de agosto de 2019. Já os
governos estaduais registraram
superávit de R$ 8,308 bilhões.
No mesmo mês do ano passado,
o superávit foi de R$ 2,269 bi-

lhões.
Os governos municipais registraram superávit de R$ 788
milhões em agosto deste ano. No
ano passado, o superávit foi de
R$ 388 milhões. As empresas estatais federais, estaduais e municipais, excluídas as dos grupos Petrobras e Eletrobras, registraram déficit primário de R$
219 milhões no mês passado.
Segundo Rocha, houve redução nas transferências regulares da União a estados e municípios - de R$ 23,2 bilhões em
agosto de 2019 para R$ 19,3 bilhões em agosto de 2020. Entretanto, esse resultado positivo
dos governos locais ocorreu por
efeito das transferências para o
enfrentamento da covid-19, que
em agosto deste ano chegaram
a R$ 15 bilhões.
“Em conjunto, no setor público consolidado, o resultado
dessas transferências é neutro.
Mas quando olha individualmente, isso contribui para aumento das despesas do gover-

no central e para a diminuição
do déficit, ou, nesse caso, aumento do superávit na esfera
dos governos regionais”, explicou.
De janeiro a agosto, o déficit
primário chegou a R$ 571,367 bilhões, contra o resultado negativo de R$ 21,950 bilhões, em
igual período de 2019. Em 12
meses encerrados em agosto, o
déficit primário ficou em R$
611,289 bilhões, o que representa 8,50% do Produto Interno
Bruto (PIB, soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país).
A meta para este ano era de
déficit primário de R$ 118,9 bilhões. Entretanto, o decreto de
calamidade pública dispensou o
governo de cumprir a meta.
Despesas com juros
Os gastos com juros ficaram
em R$ 34,285 bilhões em agosto,
contra R$ 50,197 bilhões no mesmo mês de 2019. A redução das
despesas com juros ocorreu pela

influência das operações do BC
no mercado de câmbio (swap
cambial). Os resultados dessas
operações são transferidos para
o pagamento dos juros da dívida pública.
Se comparado com o mês
passado, entretanto, o resultado de agosto foi maior. Em julho, os gastos com juros foram
de R $5,838 bilhões. De acordo
com Rocha, isso aconteceu porque em julho, houve ganhos de
R$ 16,3 bilhões com swap, já em
agosto o resultado foi contrário,
com perdas de 14,3 bilhões.
Nos oito primeiros meses do
ano, essas despesas com juros
acumularam R$ 213,736 bilhões,
ante R$ 258,808 bilhões em igual
período do ano passado.
Em agosto, o déficit nominal,
formado pelo resultado primário
e os gastos com juros, ficou em
R$ 121,879 bilhões, contra o resultado negativo de R$ 63,644
bilhões em igual mês de 2019. No
acumulado de sete meses do
ano, o déficit nominal chegou a

R$ 785,103 bilhões, contra R$
280,759 bilhões em igual período de 2019.
Dívida pública
A dívida líquida do setor público (balanço entre o total de
créditos e débitos dos governos
federal, estaduais e municipais)
chegou a R$ 4,367 trilhões em
agosto, o que corresponde
60,7% do PIB, o segundo maior
percentual da série histórica do
BC, iniciado em dezembro de
2001. A primeira foi em setembro
de 2002, quando a dívida líquida
chegou a 62,4% do PIB. Em julho deste ano, esse percentual
estava em 60,1%.
Em agosto, a dívida bruta que contabiliza apenas os passivos dos governos federal, estaduais e municipais - chegou a
R$ 6,389 trilhões ou 88,8% do
PIB, contra 86,4% em julho deste ano. Esse é o maior percentual da série histórica do BC, iniciada em dezembro de 2006.
(Agência Brasil)
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TECPAY S.A. CNPJ 23.613.543/0001-80 | NIRE 35300484207 - Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária
- Ficam convocados os senhores acionistas da Tecpay S.A., a
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (AGO), na Avenida
Angélica, n° 2.529, 7º andar, sala 7B, Consolação, São Paulo/
SP, CEP 01227-200, no dia 30 de outubro de 2020, às 9:00
(nove) horas, em primeira convocação, e, às 9:30h (nove horas e trinta minutos), em segunda e última convocação, para
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) exame,
discussão e aprovação do Relatório da Administração e das
Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício de 2019; 2)
Fixação de remuneração da diretoria. Os documentos relativos
à matéria em discussão encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. São Paulo, 28 de setembro de
2020. Marcos Libanore Caldeira - Diretor-Presidente
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS. PRAZO
30 DIAS.PROCESSO Nº. 1056708-49.2020.8.26.0100. A Dra.
Erica Regina Colmenero Coimbra, Juíza de Direito da 7ª Vara
de Família e Sucessões - Foro Central/SP. Faz saber que nos
autos de Alteração do Regime de Bens do Casamento,
Juliana Mitico Valente Riccardi e Rodrigo Riccardi, objetivam
alterar o regime de bens do casamento passando da atual
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS para a SEPARAÇÃO
TOTAL DE BENS. Nestas condições, expede-se edital com o
prazo de 30 dias, para que terceiros interessados se
manifestem nos autos, sob pena de serem aceitos os fatos.
Será o edital afixado e publicado na forma da Lei.
[1,2]

Companhia de Participações Aeroportuárias

CNPJ/ME nº 09.352.896/0001-42 – NIRE 35.300.353.170
Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Srs. Acionistas da Companhia convocados para comparecer à AGE da Companhia que será realizada, na forma
exclusivamente Digital, ou seja, os sócios só poderão participar e votar a distância, via sistema eletrônico, em conformidade
com a Instrução Normativa DREI nº 79, de 14/04/2020, a ser realizada no dia 16/10/2020, às 11h30, a fim de deliberar
acerca da seguinte Ordem do Dia: (i) discutir a carta recebida por sua subsidiária em Curaçao, da CIAH (Hato International
Airport N.V.), na data de 14/09/2020, com o propósito de término do contrato denominado “Development, Operation and
Maintenance Agreement” e (ii) decidir e aprovar a resposta a ser enviada para a CIAH. Informações Gerais: 1. Os acionistas
participarão à distância mediante atuação remota via sistema eletrônico denominado Teams, conforme informações de
acesso e funcionamento detalhadas em e-mail a ser enviado aos acionistas, mediante solicitação, conforme instruções
abaixo. i. Recomenda-se a instalação, com ao menos 24h de antecedência ao início da assembleia, do aplicativo gratuito,
para desktop ou dispositivo móvel. ii. Para o registro da presença, o participante deverá realizar a transmissão de áudio
e vídeo, como forma de possibilitar a identificação dos participantes. iii. A fim de evitar atrasos, recomenda-se que o
acesso ao link se dê com, no mínimo, 10 minutos de antecedência ao horário de início da reunião. iv. As informações de
acesso a serem enviadas são de uso exclusivo dos sócios, seus procuradores e representantes legais, intransferível e que
não poderão ser divulgadas a terceiros. 2. A Companhia não poderá ser responsabilizada por problemas decorrentes dos
equipamentos de informática, incompatibilidade do sistema eletrônico com o equipamento do acionista ou da conexão
à rede mundial de computadores dos acionistas, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu
controle. 3. Para participar na Assembleia, os Srs. Acionistas deverão enviar, preferencialmente até 2 dias antes da data de
realização da Assembleia, mas com aceitação até 30 minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos,
para o e-mail daniel.noronha@grupoccr.com.br, os seguintes documentos: (i) comunicação confirmando a participação
na respectiva reunião para recebimento das informações de acesso; (ii) documento hábil de identidade do acionista ou
de seu(s) representante(s); e (iii) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de
representação do acionista, acompanhado de cópia do documento de identidade com foto do procurador. 4. A sociedade
manterá arquivados todos os documentos relativos à reunião, incluindo a sua gravação integral. Ainda que a reunião
ocorra em língua estrangeira, a respectiva ata será lavrada em língua portuguesa, nos termos da lei brasileira. São Paulo,
30/09/2020. Cristiane Alexandra Lopes Gomes – Conselheira de Administração.
(01, 02 e 03/10/2020)

N.S.G.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (em organização) Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por Ações realizada em 23 de Julho de 2020 - Data, Hora e Local: Aos 23 de julho de 2020, às 10:30 horas, na Rua Pamplona,
nº 724, 7º andar, conjunto 77, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01405-001. Quórum de Instalação: veriﬁcou-se a presença dos Fundadores da Sociedade conforme boletins de subscrição, (Anexo II) e lista de presença (Anexo III). Mesa: Os trabalhos foram
presididos pela Sra. Sueli de Fátima Ferretti, que convidou a mim, Cleber Faria Fernandes para secretariá-la. Ordem do Dia: Deliberar
sobre a: (a) Constituição da Companhia; (b) subscrição e forma de integralização de seu capital social; (c) aprovação do Estatuto Social
da Companhia; (d) elaboração da ata em forma de sumário; e (e) eleição dos membros da Diretoria da Companhia. Deliberações: Dando
início aos trabalhos e seguindo a ordem do dia, a Assembleia deliberou, por unanimidade: (a) constituir a N.S.G.S.P.E. Empreendimentos
e Participações S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pamplona, 724 - 7º andar,
conjunto 77, CEP: 01405-001; (b) ﬁxar o capital social da Companhia em R$ 500,00 (quinhentos reais) dividido em 500 (quinhentas) ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas, nesta data, conforme boletins de subscrição anexos. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da Companhia, que passa a fazer parte integrante da presente ata (Anexo
I); (d) aprovar, nos termos, do § 1º art. 130 da Lei nº 6.404/76, lavrar a ata desta assembleia em forma de sumário; (e) eleger as pessoas
abaixo qualiﬁcadas para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de
2021, os quais tomam posse na presente data, conforme termos de posse lavrados em livro próprio e arquivados na sede da sociedade.
Diretores: Sueli de Fátima Ferretti, brasileira, solteira, analista, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço
comercial na Rua Pamplona, 724, 7º andar, conjunto 77, Bairro Jardim Paulista, CEP 01405-001, portadora da cédula de identidade RG
nº 7.743.932-6, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 764.868.778-04, para o cargo de diretora. Cleber Faria Fernandes,
brasileiro, casado, contabilista, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Pamplona, 724,
7º andar, conjunto 77, Bairro Jardim Paulista, CEP 01405-001, portador da cédula de identidade RG nº 23.360.684-1, expedida pela SSP/
SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 192.212.358-74, para o cargo de diretor. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam ter ciência do
disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não tendo sido condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; ou por crime 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. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 23 de julho de
2020. Sueli de Fátima Ferretti - Presidente da Assembleia e Diretora Eleita; Cleber Faria Fernandes - Secretário da Assembleia e Diretor
Eleito. Visto do Advogado: Renato Dias Pinheiro - OAB/SP 105.311-A, OAB/RJ 19.553. JUCESP NIRE 3530055434-5 em 17/08/2020.
(Anexo I) Estatuto Social - N.S.G.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. (Assembleia Geral de Constituição realizada em 23 de
julho de 2020). Capitulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo Primeiro: A N.S.G.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. é uma sociedade anônima que rege-se por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis.
Artigo Segundo: A companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pamplona nº 724, 7º andar, conjunto
77, Bairro Jardim Paulista, CEP 01405-001, podendo abrir ﬁliais, agências ou escritórios por deliberação da diretoria. Artigo Terceiro: A
Companhia tem por objeto social a participação em outras Sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior (“holding”). Artigo
Quarto: A Sociedade terá prazo indeterminado de duração. Capitulo II - Do Capital: Artigo Quinto: O capital social é de R$ 500,00
(quinhentos reais), representado por 500 (quinhentas) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal, sendo R$ 200,00
(duzentos reais) integralizados e o restante a integralizar no prazo de 12 meses a contar desta assembleia. Parágrafo Primeiro - Cada ação
corresponde a um voto nas deliberações sociais. Parágrafo Segundo - As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas
entre os acionistas, na forma da lei, no prazo que for ﬁxado pela Assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. Parágrafo Terceiro
- Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito
de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las, observadas as normas
legais e regulamentares em vigor. Capitulo III - Da Assembleia Geral: Artigo Sexto: A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos
4 (quatro) primeiros meses após o encerramento do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.
Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral será presidida por acionistas ou diretor eleito no ato, que convidará, dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. Parágrafo Segundo - As deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias,
ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de voto, não
computando os votos em branco. Capitulo IV - Da Administração: Artigo Sétimo: A administração da Companhia será exercida por uma
diretoria, composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 10 (dez) membros, todos com a designação de diretores, podendo ser acionistas
ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão
no exercício de seus cargos, até a posse dos novos eleitos. Parágrafo Primeiro - Os diretores ﬁcam dispensados de prestar caução e seus
honorários serão ﬁxados pela Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo Segundo - A investidura dos diretores nos cargos far-se-á por
termo lavrado no livro próprio. Artigo Oitavo: No caso de impedimento ocasional de um diretor, suas funções serão exercidas por qualquer
outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela
Assembleia Geral. Artigo Nono: A diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os
atos necessários para gerenciar a Sociedade e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante qualquer autoridade pública
e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes normais de gerência; assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar cheques; abrir, operar e encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo
garantias, adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo Décimo: A representação da Companhia
em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo nono competem a qualquer diretor, agindo isoladamente,
ou a um ou mais procuradores, na forma indicada nos respectivos instrumentos de mandato. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela
assinatura isolada de qualquer diretor, devendo os instrumentos de mandato especiﬁcarem os poderes conferidos aos mandatários e serem
outorgados com prazo de validade não superior a um ano, exceto em relação às procurações “ad judicia”, as quais poderão ser outorgadas
por prazo indeterminado. Parágrafo Único: Dependerão da aprovação de acionistas representando a maioria do capital social a prestação
de avais, ﬁanças e outras garantias em favor de terceiros. Artigo Décimo Primeiro: Compete à diretoria superintender o andamento dos
negócios da Companhia, praticando os atos necessários ao seu regular funcionamento. Capitulo V - Conselho Fiscal: Artigo Décimo
Segundo: A companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que, quando instalado, deverá ser composto de, no
mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não. Parágrafo Único - Os membros
do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição. Capitulo VI - Disposições Gerais: Artigo Décimo Terceiro: O exercício social da Sociedade coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro
de cada ano. Quando do encerramento do exercício social, a Sociedade preparará um balanço patrimonial e as demais demonstrações
ﬁnanceiras exigidas por Lei. Artigo Décimo Quarto: Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes
der, conforme recomendação da diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções
determinadas em Lei. Artigo Décimo Quinto: Mediante decisão de acionistas representando a maioria do capital social, a Sociedade poderá preparar balanços intercalares a qualquer momento, a ﬁm de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. Artigo
Décimo Sexto: A Sociedade distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo previsto e ajustado nos
termos da legislação aplicável. Artigo Décimo Sétimo: A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação
da Assembleia Geral, com o quorum de acionistas representando a maioria do capital social, a qual determinará a forma de sua liquidação,
elegerá os liquidantes e ﬁxará a sua remuneração. Artigo Décimo Oitavo: Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia,
baseada neste estatuto social, será proposta no foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo. Sueli de Fátima Ferretti - Presidente;
Cleber Faria Fernandes - Secretário. Renato Dias Pinheiro - OAB/SP 105.311-A - OAB/RJ 19.553
EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1003239-64.2015.8.26.0100 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) +Pedro Borges Pereira, +Nilda Maria Machado, Termo Assessoria Ao Mercado de Capitais e
Empreendimentos Ltda., . WILLIANS MOREIRA AMBROSIO, . ELYMORGIRS GARBO e REGINA CELIA DE MOURA, réus
ausentes, incertos, desconhecidos,eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Marcio Binoto e
Debora Dalcin Kullian Binoto ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua
Silvio Noronha, nº 53, Edifício Viviane, apto 43, CEP 03242-040, São Paulo-SP, 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
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Amata S.A. - CNPJ/MF nº 07.909.776/0001-78 - NIRE 35.300.328.728
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 15.06.2020
Data, hora, local: 15.06.2020, 14hs, na sede social, Rua Henri Dunant, 873, 9º andar, conjunto 907, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Dario Ferreira Guarita Neto; Secretário: Alexsandro Martins Holanda. Deliberações aprovadas: (i) A venda, pelo valor total de R$ 8.000.000,00, da Fazenda Soberana, Ipixuna do Pará/
PA, conforme aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada em 4.03.2020; (ii) A constituição, como subsidiária integral da AMATA S.A., de uma sociedade por ações para viabilizar a execução do projeto AMATA na Cidade,
com capital social de R$ 6.000.000,00, a ser integralizado em até 18 meses e o seguinte objeto social: • a importação, a
exportação, a industrialização e a comercialização de produtos de madeira, em todo o território nacional e no exterior,
compreendendo a pesquisa, beneﬁciamento, industrialização; • a prestação de serviços de consultoria na área de arquitetura e engenharia; • a prestação de serviços de projeto arquitetônico; • a prestação de serviços de projeto estrutural;
•|a importação, a exportação, a construção, a fabricação, a comercialização e a montagem de estruturas de madeira e
metálica e de itens complementares necessários para execução de obras, tais como conectores, mantas impermeabilizantes, parafusos e equipamentos de montagem; • a construção de obras de pequeno, médio e grande porte, em parte ou
no todo, como contratada principal ou terceirizada. Os acionistas presentes esclarecem, para ﬁns do disposto no Acordo
de Acionistas vigente, conforme alterado pelo Primeiro Aditivo, em 29.02.2016, que após a criação da supracitada subsidiária integral, eventuais novos investimentos pela AMATA na nova companhia serão previamente submetidos à Assembleia Geral, nos termos das cláusulas 4.3 (iv) e 4.4 (xi) do Acordo de Acionistas. Da mesma forma, o ingresso de novos
acionistas no capital social da subsidiária integral dependerá de aprovação pela Assembleia Geral da AMATA. (iii) Rerratiﬁcação da data de realização da Assembleia Geral Extraordinária da companhia que aprovou a alteração do endereço
de sua sede social. Por um equívoco de digitação a ata, registrada perante a JUCESP nº 644.882/19-0 em 18.12.2019, restou datada de 27.12.2019, sendo que a data correta é 11.12.2019. Assim, onde se lia “27.12.2019”, agora se lê
“11.12.2019”. Encerramento: Nada mais a tratar. São Paulo, 15.06.2020. Acionistas: Amata Investimentos e
Participações S.A; BNDES Participações S.A. - BNDESPAR; Brasil Agronegócio - Fundo de Investimento
em Participações; Brasil Sustentabilidade - Fundo de Investimento em Participações; Aquila Waldinvest
III GMBH & CO. KG; URBIS - Fundo de Investimento em Participações e AKKA Fundo de Investimento em
Participações. JUCESP nº 381.308/20-0 em 17.09.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.
CNPJ/MF nº 72.145.931/0001-99 - NIRE 35.300.194.039
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 24 de Abril de 2020
1. Data, Hora e Local: Aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2020 às 10:00h, na sede social da
Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A. (“Companhia”) localizada na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, 3064 - 7º andar, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 01451-000. 2. Mesa: Presidente
Angelo Colombo Querci Filho; e Secretária Beatriz de Moura Campos Mello Almada. 3. Convocação
e Presença: Dispensada a convocação considerando a presença da totalidade dos membros do
Conselho de Administração da Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A. (“Companhia”).
4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) recebimento da renúncia da Sra. Cristina Anne Betts, como
Membro do Comitê de Auditoria da Companhia; e (ii) eleger o Sr. Luiz Pereira de Souza como
Membro do Comitê de Auditoria da Companhia. 5. Deliberações: Instalada a reunião pelo Presidente
e, após a discussão das matérias da ordem do dia, foram aprovadas por unanimidade de votos e
sem restrições: (i) O recebimento da renúncia apresentada pela Sra. Cristina Anne Betts, brasileira,
casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 10.623.897, inscrita no
CPF/MF sob o nº 144.059.448-14, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, com
escritório na Rua Angelina Maffei Vita, 200, 9º andar, Jardim Paulistano, 01455-070, São Paulo/SP,
do cargo de Membro do Comitê de Auditoria da Companhia, encontrando-se a carta de renúncia
devidamente arquivada na sede da Companhia. A Companhia neste ato outorga ao membro renunciante
a mais completa, geral e irrevogável quitação, em relação a qualquer obrigação e/ou valor devido
durante o tempo em que ocupou seu respectivo cargo no Comitê de Auditoria da Companhia;
(ii) A eleição do Sr. Luiz Pereira de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de
identidade RG nº 11.431.696/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 006.845.328-08, domiciliado nessa
Capital do Estado de São Paulo, na Rua Cajuru, nº 1183, apartamento 112-B, Belenzinho, CEP 03057-000,
para o cargo de Membro do Comitê de Auditoria, com o mandato até 20 de Fevereiro de 2024.
6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a
presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. A presente é cópia
fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia. São Paulo, 24 de Abril de 2020. Mesa: Angelo
Colombo Querci Filho - Presidente, e Beatriz de Moura Campos Mello Almada - Secretária. Membros
do Conselho de Administração presentes: (a) Angelo Colombo Querci Filho; (b) Ney Ferraz Dias,
(c) Samuel Monteiro dos Santos Junior, (d) David Alan Cole, e (e) Ivan Javier Gonzalez Babativa.
Beatriz de Moura Campos Mello Almada - Secretária. JUCESP nº 398.330/20-7 em 24/09/2020.
Gisela Simiema Seschin - Secretária Geral.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002962-74.2020.8.26.0008 O MM. Juiz de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Erasmo Samuel Tozetto, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a NAVARRO & GERASOUZA INDÚSTRIA COMÉRCIO DE ARTEFATOS METÁLICOS LTDA. EPP,
CNPJ 19.741.226/0001-71, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por BJP
Comércio Eireli. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi
GHWHUPLQDGDDVXD,17,0$d2SRU(',7$/SDUDTXHQRSUD]RGHGLDV~WHLVTXHÀXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]R
do presente edital, pague a quantia de R$ 60.387,57, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor
GRGpELWRHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVGH DUWLJRHSDUiJUDIRVGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO )LFDFLHQWHDLQGD
TXHQRVWHUPRVGRDUWLJRGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOWUDQVFRUULGRRSHUtRGRDFLPDLQGLFDGRVHPRSDJDPHQWR
YROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGHGLDV~WHLVSDUDTXHRH[HFXWDGRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomR
DSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGD
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de agosto de 2020.
B 01 e 02/10
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1001155-87.2015.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível,
do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCIA
VAZ DOMINGUES, RG 17938840, CPF 079.121.638-16, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de
Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: a cobrança de R$11.098,52 (fevereiro/2015), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito
Bancário nº 2.302.371. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
QUEªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªmUIRªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEªOªDÏBITO ªDEVENDOªOªMESMOªSERªATUALIZADOªEªACRESCIDOªDASªCUSTASªEªHONORÈRIOSª
na época do pagamento com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral (art. 827, § 1º, do CPC)
ou ofereça embargos no prazo de 15 dias (art. 231, do CPC), podendo ainda depositar 30% do valor em execução (incluindo custas
e honorários de advogado), no prazo para oferta dos embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo
remanescente em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Não efetuado o pagamento
PROCEDERÈª Aª PENHORAª Eª AVALIAÎÍOª DEª TANTOSª BENSª QUANTOSª BASTEMª PARAª Aª SATISFAÎÍOª DAª DÓVIDA ª lCANDOª ADVERTIDOª QUEª SERÈª NOMEADOª
CURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ªª B 01 e 02/10
Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1033185-18.2014.8.26.0100. O Dr. Gustavo Coube de Carvalho, Juiz de Direito da
5ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a Spyridon Karabourniotis, CPF 243.391.568-68, que ContInvest
Factoring Fomento Comercial Ltda - ME, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 576.115,58
(agosto/2020), referente ao inadimplemento do cheque nº 950868, do Banco HSBC, no valor de R$ 200.000,00. Estando o
EXECUTADOªEMªLOCALªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEªOªQUANTUMª
RECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMªCOMOªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOª
ATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOª
PRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªQUEªOFEREÎAªEMBARGOS ªFACULTANDOªAOªEXECUTADOªNESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOª
CRÏDITOªDAªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISªCUSTASªEªHONORÈRIOS ªREQUERERªOªPAGAMENTOª
DOª SALDOª EMª ª SEIS ª PARCELASª MENSAIS ª ACRESCIDASª DEª CORREÎÍOª MONETÈRIAª Eª JUROSª DEª ª AOª MÐS ª SENDOª NOMEADOª CURADORª
especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
EXEQUENTEª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTE ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª3ÍOª0AULO ªªªªªªªªªªªªªB 01 e 02/10
Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0037590-07.2020.8.26.0100) - Processo principal:
1007131-73.2018.8.26.0100. A Dra. Ana Lúcia Xavier Goldman, Juíza de Direito da 28ª Vara Cível - Foro
Central Cível. Faz Saber a Energyway Controles Técnicos Ltda. ME, CNPJ 00.669.949/0001-89, na pessoa
de seu representante legal, que a Ação de Procedimento Comum, requerida por Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S/A, foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 117.397,80
(08/2020), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais cominações.
(VWDQGRDH[HFXWDGDHPOXJDULJQRUDGRH[SHGLXVHRSUHVHQWHSDUDTXHHPGLDVDÀXLUDSyVRVGLDV
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,
RIHUHoDVXDVLPSXJQDo}HV DUWGR&3& 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de setembro de 2020.
B 01 e 02/10

CIA. COMERCIAL, INDUSTRIAL E ADMINISTRADORA PRADA
C.N.P.J. nº 51.459.642/0001-94
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - São convocados os acionistas da Cia. Comercial,
Industrial e Administradora Prada para a Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar em 20 de
outubro de 2020, às 10h00min, em sua sede social, na Av. Senador Queirós, 274 - 3º andar - conj.
31, em São Paulo - SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Distribuição de dividendos;
b) Alteração do Artigo 6º dos Estatutos Sociais, com consequente cancelamento das cautelas
(29, 30/09 e 01/10/2020)
representativas de ações. São Paulo, 22 de setembro de 2020. DIRETORIA
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11ª VARA CÍVEL MM(a). Juiz(a) de Direito Dr(a).Dimitrios
Zarvos Varellis. DECISÃO-EDITAL Processo nº: 105203955.2017.8.26.0100 Classe-Assunto: Execução de Título
Extrajudicial-Despesas Condominiais Exequente: Condominio Edificio Mário Wallace Simonsen Cochrane Executado:
Industria e Comercio Ajax S/A, na pessoa de Mário Roberto
Medeiros Este Juízo FAZ SABER a Industria e Comercio
Ajax S/A,na pessoa de Mário Roberto Medeiros,domiciliado
em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação
EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL por Condominio Edificio Mário Wallace Simonsen Cochrane, alegando
em síntese:"A Executada é proprietária da unidade de nº
24, do Condomínio Exequente, há débitos condominiais em
aberto desde o ano de 2014 que remontam o total de R$
48.507,95 (quarenta e oito mil quinhentos e sete reais e
noventa e cinco centavos), até a data de 16/02/2017. Sem
solução acerca do pagamento dos débitos em atraso, o
Condomínio Exequente busca de tutela jurisdicional.
"Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente pagamento ou oferte defesa nos termos legais.
No silêncio, será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O
presente edital tem o prazo de 20 dias.
[1,2]
EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de
Usucapião, PROCESSO Nº 1030393-91.2014.8.26.0100
O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ªVara de Registros Públicos,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Vivian
Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Hilda Soares Damiani,Nelson Damiani,GILDO DE FREITAS, Drogaria Ferreira Santos Ltda - FARMAIS, RaifJabra,
Sao Paulo Guaianeses Comercio de Carnes Ltda-Açougue
Max de Carnes, Teruya Masahiro,Taeko Minei Teruya,
Marciel Almeida Oliveira e s/m Maria Lucelia Cavalcantes
de Oliveira OU QUEM NO IMOVEL RESIDIR, Antonio
Matheus,Germande Toro Rios, Hanny Fashion Modas Ltda,
Enrico Zinger, José Zinger, JA Processamento de Dados
Informatica Ltda,Roberta Aparecida Rodrigues Carrupt
Macera e Vitor Alex Macera,réus ausentes,incertos,desçonhecidos,eventuais interessados, bem como seus cônjuges
e/ou sucessores, que JOAO FERRAZ LOPES ajuizou(ram)
ação de USUCAPIÃO,visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Francisco Roldão,nº45,Guaianases,CEP 08411-050,São Paulo-SP,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 formada lei. [1,2]

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 20
(VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1056068-46.2020.8.26.0100 O
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Família e Sucessões, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, DR. LEONARDO
AIGNER RIBEIRO, 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 Monica Aparecida Medeiros
Cappia e Wagner Parros Cappia, por meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento de Comunhão Parcial de Bens para SEPARAÇÃO TOTAL 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 29 de julho de 2020
[1,2]
EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de
Usucapião, PROCESSO Nº1036355-61.2015.8.26.0100 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do
Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Vivian Labruna
Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) (CP)
HERNANI LOPES MOREIRA (067.333.926.23) E S/M IDA
CANEROLOPES, DIGNA VILLANUEVA VIEIRA DE NANIN,
JOSEPHA NANIN VILLANUEVA,ODILO NANIN VILLANUEVA (037.762.158-79) E S/M PILAR DOLORES ROSELL
NANIN VILLANUEVA (021.855.218-10), TAB: JUAREZ
BARROS DE SIQUEIRA (374.608.708-20) E S/M IZABEL
FERRAZ DE SIQUEIRA, +TAB E DE FATO: NELSON
KAMEJU HAMADA(297.237.958-68) E S/M ANTONIA
FURLAN HAMADA e Odair Anunciato OU QUEM NO
IMÓVEL RESIDIR, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados,bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que José Lourenço Magnoli ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO,visando declaração de domínio sobre imóvel
situado na Avenida Salim Farah Maluf, Nº 4.378 antigo 18
Bairro Água Rasa, São Paulo SP, CEP: 03076-000, 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 de20 (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. [1,2]
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PROCESSO Nº 1010099-58.2018.8.26.0009. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS
DE INTERDIÇãO DE Daniela Lopes Thomaz, REQUERIDO POR Soraya Lopes Thomaz A MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da
Família e Sucessões, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dra. Luciana Caprioli Paiotti, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 28 de agosto de
2019, foi decretada a INTERDIÇÃO de DANIELA LOPES THOMAZ, CPF 218.308.168-61, RG 29.248.784-8, filha de MILTON
LOPES THOMAZ e JOZENITA LOPES THOMAZ, declarando sua curatela restrita tão somente aos atos relacionados aos
direitos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, caput e §1º da Lei nº 13.146/2015, e nomeada como
CURADORA, em caráter DEFINITIVO, a Sra. Soraya Lopes Thomaz, CPF 100.558.168-19, RG 18.119.916. O presente edital
será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Eu, Marcelo Scanzani Serra,
Escrevente Técnico Judiciário, digitei. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, em 1 de setembro de 2020.
[01]
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Maria José Braga,
REQUERIDO POR Antônio Braga - PROCESSO Nº 1048547-84.2019.8.26.0100.Edital de Publicação de Sentença. Proc.
1048547-84.2019.8.26.0100. O Dr. Davi Capelatto, Juiz de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões de Santana/SP. Faz
saber a todos quantos o edital virem ou conhecimento tiverem, que foi proferida a sentença: Ante o exposto, decreto a curatela
de Maria José Braga, nos termos do art. 4º, III, CC e de acordo com oart. 1.767, I, CC, declarando-a relativamente incapaz de
exercer todos os atos de natureza negocial da vida civil, tais como os elencados no artigo 1.782, CC (emprestar, transigir, dar
quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado), bem como realizar compra, venda ou doação, sem assistência do
curador. Nomeio curador definitivo o seu marido A.B. Em obediência ao §3º do art. 755 do CPC, serve o dispositivo da presente
sentença como edital, que será afixado em local de costume e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
[01]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1047821-18.2016.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr. MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ZUQUIBRAZ COMÉRCIO DE PLÁSTICOS
LTDA, CNPJ 18.829.454/0001-35, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de
São Paulo S/A, pretendendo em síntese o pagamento de R$ 45.350,34 (maio/2016), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente ao débito das
faturas de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado à Rua Mato Grosso, nº 650, Chácaras Solar, Santana de Parnaíba/SP (cliente 23008675
- instalação MTE0009602), bem como ao pagamento de custas, honorários e demais cominações. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida
AªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªCONTESTE ªSOBªPENAªDEªSERªCONSIDERADAªREVEL ªOCASIÍOªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORª
especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC).
B 01 e 02/10

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0038170-37.2020.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio
da Costa Leite, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Tocam Impregnação Indústria e Comércio Ltda,
CNPJ 51.545.150/0001-11, na pessoa de seu representante legal, que a Ação de Procedimento
Comum, requerida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, foi julgada procedente,
condenando a ré ao pagamento de R$ 86.774,83 (21.08.2020), corrigidos monetariamente, bem como
a custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando a executada em lugar ignorado,
H[SHGLXVHRSUHVHQWHSDUDTXHHPGLDVDÀXLUDSyVRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWRYROXQWiULR
do débito, sob pena de ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10%
(art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 dias para que a executada, independente de penhora ou nova intimação, ofereça suas impugnações
DUWGR&3& 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6B 01 e 02/10

(',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,9/DSD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D /8&,$+(/(1$%2&&+,)$,%,&+(5
QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D R  9(56$7, &20e5&,2 '( &$51(6 /7'$ &13-  TXH D
DomRGH&REUDQoDGH3URFHGLPHQWR&RPXPDMXL]DGDSRU%DQFR%UDGHVFR6$IRLMXOJDGDSURFHGHQWHFRQGHQDQGR
D DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5  MXOKR GH   (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD
D ,17,0$d2 325 (',7$/ SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD HIHWXH R SDJDPHQWR VRE SHQD GH
LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH
SHQKRUDHDYDOLDomR)LFDDSDUWHH[HFXWDGDDGYHUWLGDGHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGR&3&VHP
R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD
LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD LPSXJQDomR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL
1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH VHWHPEUR GH 
  H 
3URFHVVR   7XWHOD H &XUDWHOD  1RPHDomR  7XWHOD H &XUDWHOD 7&6  /$&  (',7$/ '(
,17(5',d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH $VVXQWR 7XWHOD H &XUDWHOD  1RPHDomR  7XWHOD
H &XUDWHOD 5HTXHUHQWH 7HUHVLQKD &XU\ 6DWRNDWD 5HTXHULGR /i]DUD GH$QGUDGH &XU\ (',7$/3$5$ &21+(&,0(172
'(7(5&(,526(;3(','2126$8726'(,17(5',dm2'(/i]DUDGH$QGUDGH&XU\5(48(5,'23257HUHVLQKD&XU\
6DWRNDWD352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUDGD)DPtOLDH6XFHVV}HVGR
)RUR5HJLRQDO;,SLUDQJD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D -$1$,1$52'5,*8(6(*($85,%(QDIRUPDGD/HLHWF)$=
6$%(5 D WRGRV TXDQWRV R SUHVHQWH HGLWDO YLUHP RX GHOH FRQKHFLPHQWR WLYHUHP H LQWHUHVVDU SRVVD TXH SRU U VHQWHQoD
SURIHULGD HP  IRL GHFUHWDGD D ,QWHUGLomR SDUFLDO GH /i]DUD GH $QGUDGH &XU\ EUDVLOHLUD YL~YD GR ODU SRUWDGRUD
GDFpGXODGHLGHQWLGDGH5*QLQVFULWDQR&3)0)VREQQRPHDGDFXUDGRUD 7HUHVLQKD&XU\
6DWRNDWD EUDVLOHLUD VHUYLGRUD S~EOLFD FDVDGD SRUWDGRUD GD FpGXOD GH LGHQWLGDGH 5* Q ; LQVFULWD QR &3)
0)VREQSHORIDWRGDLQWHUGLWDVHUUHODWLYDPHQWHLQFDSD]GHH[HUFHUSHVVRDOPHQWHRVDWRVGDYLGDFLYLO
SRUVRIUHUGHVtQGURPHGHPHQFLDOHPHVWiJLRDYDQoDGRVHQGRLQFDSD]GHH[HUFHUSHVVRDOPHQWHRVDWRVUHODFLRQDGRVDRV
GLUHLWRVGHQDWXUH]DSDWULPRQLDOHQHJRFLDOQDIRUPDGRVDUWLJRVLQFLVR,,,GR&yGLJR&LYLOHGD/HLGHPRGR
TXHHVWDUiLPSHGLGDGHH[HUFHUSHVVRDOPHQWHRVVHJXLQWHVDWRVHPSUHVWDURXDGPLQLVWUDUYDORUHVDVVLQDUFKHTXHVWHUHP
VHXQRPHHPRYLPHQWDUFDUW}HVGHFUpGLWRRXFRQWDVEDQFiULDVHPLWLUQRWDVSURPLVVyULDVWUDQVLJLUFRQWUDLUGtYLGDVREULJDU
VHFRPRILDGRUDGDUTXLWDomRDOLHQDURXDGTXLULUEHQVLPyYHLVRXPyYHLVKLSRWHFDUILUPDUFRQWUDWRVFRQWUDWDUHGHPDQGDU
RX VHU GHPDQGDGD 1RV WHUPRV H SDUD RV ILQV GR GLVSRVWR QR DUWLJR    GR &3& H[SHGHVH R SUHVHQWH HGLWDO TXH
VHUi DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 6mR 3DXOR DRV  GH DJRVWR GH 
H
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Rumo Malha Central S.A.

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
Outras contas a receber
Ativo circulante
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Imobilizados
Direitos de uso
Ativo não circulante
Total do ativo
Demonstração do Resultado
Despesas gerais e administrativas
Outras despesas operacionais, líquidas
Despesas operacionais
Resultado antes do resultado financeiro líquido
e do imposto de renda e contribuição social
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Resultado financeiro líquido
Resultado antes do imposto de renda
e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Diferido
Resultado do exercício
Resultado básico e diluído
Por ação ordinária:

CNPJ nº 33.572.408/0001-97
Demonstrações Financeiras
Balanço Patrimonial
Demonstração dos Fluxos de Caixa
31/12/2019 Passivos
31/12/2019 Fluxo de caixa das atividades operacionais
31/12/2019
1.945
Passivos de arrendamento
282.944 Resultado antes do imposto de renda e contribuição social
(183.727)
149.251
Fornecedores
37.160 Ajustes para:
584
Outros tributos a pagar
40.544
99 Depreciação e amortização
4.415 Passivo circulante
320.203 Juros, variações monetárias, líquidos
117.437
Passivos de arrendamento
2.445.986
(25.746)
156.195
Outras contas a pagar
62.467
12.093 Variação em:
(597)
12.095 Passivo não circulante
2.458.079 Outros tributos, líquidos
37.160
2.876.265 Total do passivo
2.778.282 Fornecedores
Outros ativos e passivos, líquidos
2.950.827 Patrimônio líquido
(4.417)
Capital social
450.000
32.146
3.107.022
Prejuízos acumulados
(121.260) Caixa líquido gerado nas atividades de operacionais
6.400
328.740 Fluxo de caixa de atividades de investimento
31/12/2019
(148.250)
3.107.022 Títulos e valores mobiliários
(27.337) Total do passivo e patrimônio líquido
Adições ao direito de uso
(12.031)
(40.544)
Demonstração das Mutações
(160.281)
(67.881)
Total do Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Capital
Prejuízos patrimônio Fluxo de caixa de atividades de financiamento
(67.881)
450.000
líquido Integralização de capital
social acumulados
(118.446) Constituição da Companhia
(199.537)
450.000
–
450.000 Amortização de principal de passivo de arrendamento
2.600
Pagamento de juros de passivo de arrendamento
(94.637)
–
(121.260) (121.260)
(115.846) Resultado do exercício
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento
155.826
Total de outros resultados
Acréscimo aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa
1.945
abrangentes,
líquidos
de
impostos
–
(121.260)
(121.260)
(183.727)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
–
Saldo em 31 de dezembro de 2019 450.000
(121.260)
328.740 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
1.945
62.467
Diretoria
Contador
62.467
Rodrigo
Dueñas
Agostinho
CRC
SP
258629/O-5
Julio
Fonata
Neto
Presidente
(121.260)
O Parecer dos Auditores Independentes e as Demonstrações Financeiras com as Notas Explicativas
(0,67685)
encontram-se à disposição na sede da Empresa.
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La Guapa Empório e Empanadas S.A.
CNPJ/ME n° 19.999.483/0001-08 - NIRE 35.300.552.172
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 28/07/2020
Aos 28/07/2020, às 10h, na sede social da Companhia. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: disposições do Acordo de Acionistas e da Lei das S.A. Por decisão da Assembleia Geral, os Conselheiros poderão
Presidente: Benny Burattini Goldenberg; Secretário: Rafael Pilotto Gonçalez. Ordem do Dia e Deliberações: não receber remuneração, porém as despesas razoáveis que estes venham a incorrer para o exercício de suas
Preliminarmente, os acionistas aprovaram que a presente ata seja lavrada na forma sumária, conforme autorizado funções, tais como despesas de transporte, estadia e alimentação, serão reembolsadas pela Companhia, desde
pelo artigo 130, §1º, da Lei das S.A. Após examinadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, as que devidamente comprovadas. Seção I - Conselho de Administração - Artigo 10. O Conselho de Administração
seguintes deliberações foram tomadas pelos acionistas, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (a) Aprovar o WHU£PHPEURVDFLRQLVWDVRXQ¥RFRPPDQGDWRXQLߔFDGRGHDQRVDGPLWLGDDUHHOHL©¥RRVTXDLVVHU¥RHOHLWRV
aumento do capital social da Companhia de R$3.000.000,00 para R$4.500.000,00, mediante a emissão de e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, observado o disposto a esse respeito no Acordo de
1.285.714 novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão total de R$15.000.000,00, Acionistas. Parágrafo Único. Na hipótese de ocorrer vacância de cargo de membro do Conselho de Administração
HTXLYDOHQWHDRSUH©RGHHPLVV¥RSRUD©¥RGH5ߔ[DGRFRQIRUPHRDUWLJRi|LQFLVR,GD/HL durante o prazo de gestão para o qual foi eleito, seja decorrente de renúncia, destituição, ausência, impedimento
das S.A., sendo que do preço total de emissão das novas ações, o valor de R$1.500.000,00 será destinado à conta permanente ou qualquer outro motivo previsto em lei aplicável, o Conselho de Administração deverá convocar uma
de capital social da Companhia e o valor de R$13.500.000,00 será destinado à conta de reserva de capital da Assembleia Geral para que seja deliberada a sua substituição, observados os termos do Acordo de Acionistas.
Companhia. (a.1) As novas ações ora emitidas são totalmente subscritas e parcialmente integralizadas, nesta data, Artigo 11. 2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD©¥RGHYHU£VHUHXQLU L RUGLQDULDPHQWHYH]DRP¬VVHPSUHQDVGDWDVH
pela acionista Concept FC Holding S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede em São Paulo/SP, na KRU£ULRVTXHIRUHPDFRUGDGRVHPUHXQL¥RGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD©¥RH LL H[WUDRUGLQDULDPHQWHVHPSUHTXH
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2277, conjunto 2002, sala 3, Jardim Paulista, CEP 01452-000, CNPJ/ME nº convocado nos termos do § 1º abaixo. Salvo se de outro modo acordado entre todos os membros do Conselho de
36.619.793/0001-79, nos termos do boletim de subscrição que constitui o Anexo I desta ata. (a.2) Fica consignada Administração, as reuniões do Conselho de Administração deverão ser realizadas em dias úteis e no horário
a renúncia dos demais acionistas da Companhia aos seus respectivos direitos de preferência para a subscrição das comercial, devendo ocorrer, preferencialmente, na sede da Companhia, observados os termos do Acordo de
novas ações ora emitidas, bem como ao seu prazo para exercício. (a.3) Em razão da deliberação aprovada neste Acionistas. § 1º. As reuniões do Conselho de Administração, sejam ordinárias ou extraordinárias, serão convocadas
item (a), o atual caput do Artigo 5 do Estatuto Social da Companhia é alterado e passará a vigorar com a nova por meio de aviso por escrito necessariamente enviado por e-mail a todos os membros do Conselho de
redação constante da consolidação do Estatuto Social nos termos do item (f) abaixo. (b) Aprovar a emissão, pela $GPLQLVWUD©¥RLQIRUPDQGRDGDWDRKRU£ULRHDRUGHPGRGLDGHVVDUHXQL¥R TXHQ¥RSRGHU£LQFOXLULWHQVJHQ«ULFRV
&RPSDQKLDGHE¶QXVGHVXEVFUL©¥RHPIDYRUGDDFLRQLVWD&RQFHSW)&+ROGLQJ6$DFLPDTXDOLߔFDGDFXMRV FRPRژTXHVW·HVGHLQWHUHVVHJHUDOGD&RPSDQKLDڙRXژRXWURV ڙRTXDOGHYHU£VHUDFRPSDQKDGRGRVGRFXPHQWRVH
WHUPRVHFRQGL©·HVFRQVWDPGHVHX&HUWLߔFDGR1|DUTXLYDGRHGLVSRQ¯YHOQDVHGHVRFLDOGD&RPSDQKLD ژBônus materiais que necessitem de aprovação. No caso de reuniões ordinárias, referida convocação deverá ser enviada
de Subscrição”). (b.1) Consignar que o Bônus de Subscrição é emitido como uma vantagem adicional à subscrição, pelo Presidente do Conselho de Administração ou por pessoa indicada por ele e, no caso de reuniões extraordinárias,
pela acionista Concept FC Holding S.A., das ações emitidas em decorrência do aumento do capital social da por qualquer membro do Conselho de Administração. Em qualquer caso, o aviso de convocação deverá ser
Companhia aprovado nos termos do item (a) acima. (b.2) Os demais acionistas presentes renunciam, neste ato, aos entregue com no mínimo 6 dias úteis de antecedência, em primeira convocação, ou com 5 dias úteis de
seus respectivos direitos de preferência para a subscrição de Bônus de Subscrição bem como ao prazo para antecedência, em segunda convocação. Será considerada regularmente convocada a reunião a que comparecerem
H[HUF¯FLRSDUDRVߔQVGRVirHi|GRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$©·HVGHFODUDQGRQDGDWHUDUHFODPDU todos os membros do Conselho de Administração, independentemente das formalidades de convocação. § 2º. Os
a qualquer título e a qualquer tempo, com relação à eventual subscrição de ações pela acionista Concept FC &RQVHOKHLURV TXH Q¥R SXGHUHP FRPSDUHFHU D XPD UHXQL¥R GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUD©¥R SRGHU¥R L  VHU
Holding S.A., nos termos do Bônus de Subscrição. (b.3) Consignar que a emissão do Bônus de Subscrição ora representados na respectiva reunião por outro Conselheiro, o qual votará em nome do Conselheiro substituído,
aprovada é averbada neste ato no respectivo Livro de Registro de Bônus de Subscrição da Companhia. (c) Aprovar desde que a respectiva procuração seja entregue ao Presidente do Conselho de Administração ou ao presidente da
a criação do Conselho de Administração da Companhia, o qual será composto por 5 membros, acionistas ou não, UHXQL¥RDQWHVGDVXDLQVWDOD©¥RRX LL HQYLDUVHXYRWRSRUHVFULWRDR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD©¥RRX
FRPPDQGDWRXQLߔFDGRGHDQRVFXMDVDWULEXL©·HVFRPSHW¬QFLDVHUHJUDVGHIXQFLRQDPHQWRSDVVDU¥RDLQWHJUDU ao presidente da reunião antes da sua instalação, via carta registrada, e-mail ou carta entregue em mãos. Em
o Estatuto Social nos termos ora aprovados. (c.1) São eleitos para compor o Conselho de Administração, neste ato: DPERVRVFDVRVR&RQVHOKHLURTXHVHߔ]HUUHSUHVHQWDURXHQYLDUVHXYRWRVHU£FRQVLGHUDGRFRPRVHHVWLYHVVH
L Rafael Pilotto Gonçalez5*Q| 66363 &3)0(Q|SDUDRFDUJRGHPresidente presente à reunião. Não obstante, quaisquer membros do Conselho de Administração poderão participar das
do Conselho de Administração LL Gabriel Pessoa Awad, RG n° 41.898.346-X, SSP/SP, CPF/ME n° 419.298.068- reuniões do Conselho de Administração remotamente, por meio de teleconferência ou videoconferência, sendo que
17, para o cargo de membro do Conselho de Administração LLL Andre Fernandes Carpinetti, RG nº 33.716.864-7 uma cópia devidamente assinada do voto proferido pelo Conselheiro que assim participar deverá ser enviada via
SSP/SP, CPF/ME nº 368.290.898-67, para o cargo de membro do Conselho de Administração LY Benny Burattini carta registrada, e-mail ou carta entregue em mãos ao Presidente do Conselho de Administração, na data da
Goldenberg, RG nº 23.054.734, SSP/SP, CPF/ME nº 327.293.208-90, para o cargo de membro do Conselho de reunião, para o devido registro e arquivamento na Companhia de maneira que todos os participantes possam ser
AdministraçãoH Y Paola Florência Carosella, RNE nº V366064-9, CGPI/DIREX/DPF, CPF/ME nº 230.048.828- FODUDPHQWHLGHQWLߔFDGRV(PTXDOTXHUFDVRDVGHOLEHUD©·HVWRPDGDVQDVUHXQL·HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD©¥R
09, para o cargo de membra do Conselho de AdministraçãoWRGRVFRPPDQGDWRXQLߔFDGRGHDQRVGHYHQGR deverão ser registradas em atas assinadas pelos presentes. § 3º. As reuniões do Conselho de Administração, sejam
permanecer no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus respectivos sucessores, conforme aplicável, RUGLQ£ULDV RX H[WUDRUGLQ£ULDV VHU¥R FRQVLGHUDGDV YDOLGDPHQWH LQVWDODGDV L  HP SULPHLUD FRQYRFD©¥R FRP D
exceto em caso de renúncia. (c.2) Os membros do Conselho de Administração ora eleitos são investidos em seus SUHVHQ©DGHQRP¯QLPR D &RQVHOKHLURVHOHLWRVSHORDFLRQLVWDGHWHQWRUGHD©·HVUHSUHVHQWDWLYDVGHPDLVGH
respectivos cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões GR FDSLWDO VRFLDO YRWDQWH GD &RPSDQKLD ژAcionista Controlador  ڙH E   &RQVHOKHLUR HOHLWR SHORV DFLRQLVWDV
do Conselho de Administração da Companhia, nos quais declaram, sob as penas da lei, que cumprem todos os GHWHQWRUHV GH D©·HV UHSUHVHQWDWLYDV GH PHQRV GH  FLQTXHQWD SRU FHQWUR  GR FDSLWDO VRFLDO YRWDQWH GD
requisitos previstos no artigo 147 da Lei das S.A. para a investidura como membros do Conselho de Administração &RPSDQKLD ژAcionistas Minoritários”), sendo certo que caso se trate de reunião do Conselho de Administração em
GD&RPSDQKLDHTXH L Q¥RHVW¥RLPSHGLGRVSRUOHLHVSHFLDOSDUDRH[HUF¯FLRGRVFDUJRVSDUDRVTXDLVIRUDP FXMDRUGHPGRGLDFRQVWHDGHOLEHUD©¥RDFHUFDGDV0DW«ULDV4XDOLߔFDGDVGR&RQVHOKR FRQIRUPHGHߔQLGRDEDL[R 
eleitos, bem como não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, caso a reunião não seja instalada em primeira convocação em razão da ausência de ao menos 2 Conselheiros
SHFXODWRFRQWUDDHFRQRPLDSRSXODUFRQWUDRVLVWHPDߔQDQFHLURQDFLRQDOFRQWUDDVUHOD©·HVGHFRQVXPRDI« eleitos pelo Acionista Controlador, a administração da Companhia deverá reiniciar o processo de convocação em
S¼EOLFDRXDSURSULHGDGHRXDSHQDFULPLQDOTXHYHGHDLQGDTXHWHPSRUDULDPHQWHRDFHVVRDFDUJRVS¼EOLFRV LL  QRYDSULPHLUDFRQYRFD©¥RHQ¥RGHYHU£VHJXLUFRPDVHJXQGDFRQYRFD©¥RSDUDDPHVPDRUGHPGRGLDH LL HP
não foram declarados inabilitados para o exercício dos respectivos cargos por ato da Comissão de Valores segunda convocação, com a presença de, no mínimo, 2 Conselheiros eleitos pelo Acionista Controlador, desde que,
0RELOL£ULRV H LLL  DWHQGHP DR UHTXLVLWR GH UHSXWD©¥R LOLEDGD Q¥R RFXSDQGR FDUJR HP VRFLHGDGH TXH SRVVD VHU no caso de reunião do Conselho de Administração em cuja ordem do dia conste a deliberação acerca das Matérias
FRQVLGHUDGD FRQFRUUHQWH GD &RPSDQKLD H Q¥R SRVVXLQGR HRX UHSUHVHQWDQGR LQWHUHVVH FRQߕLWDQWH FRP RV 4XDOLߔFDGDV GR &RQVHOKR DR PHQRV  &RQVHOKHLURV HOHLWRV SHOR $FLRQLVWD &RQWURODGRU WHQKDP GHYLGDPHQWH
interesses da Companhia. (c.3) Em razão da deliberação aprovada neste item (c), é inserida uma nova Seção I no comparecido à primeira convocação e a reunião não tenha sido instalada por falta do quórum exigido conforme
Capítulo IV do Estatuto Social da Companhia, a qual será composta pelos novos Artigos 10 a 13, os quais vigorarão acima. As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração,
com a redação constante da consolidação do Estatuto Social nos termos do item (f) abaixo, renumerando-se os a quem caberá a escolha do secretário dentre os presentes. Na ausência do Presidente do Conselho de
demais artigos do Estatuto Social conforme necessário. (d) Aprovar a alteração da composição da Diretoria da Administração, o presidente da respectiva reunião deverá ser escolhido por maioria de votos dos Conselheiros
&RPSDQKLDSDVVDQGRGHXPQ¼PHURߔ[RGHPHPEURVSDUDXPP¯QLPRGHHXPP£[LPRGHPHPEURVRV presentes, cabendo ao presidente assim apontado a escolha do secretário dentre os presentes. Artigo 12. As
quais passarão a ser eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração. (d.1) Em razão da deliberação aprovada decisões do Conselho de Administração serão tomadas por maioria de votos dos Conselheiros presentes em
neste item (d), bem como da criação do Conselho de Administração aprovada no item (c) acima e, consequentemente, UHXQL¥RUHJXODUPHQWHFRQYRFDGDVDOYRFRPUHOD©¥R¢V0DW«ULDV4XDOLߔFDGDVGR&RQVHOKRHRXTXDQGRGHRXWUD
da redistribuição das atribuições relativas à administração da Companhia entre Conselho de Administração e IRUPD GHߔQLGR HP OHL QHVWH (VWDWXWR 6RFLDO RX QR $FRUGR GH $FLRQLVWDV § 1º. O Presidente do Conselho de
Diretoria, o atual Capítulo IV do Estatuto Social da Companhia é alterado, excluindo-se os Artigos 7 a 9 até então Administração terá voto de desempate e será escolhido nos termos do Acordo de Acionistas. § 2º. As atas das
vigentes, e passará a vigorar com a nova redação constante da consolidação do Estatuto Social nos termos do item reuniões do Conselho de Administração deverão ser lavradas em livro próprio e serão válidas se assinadas por
(f) abaixo. (e) Aprovar a criação de capital autorizado em caso de aumento do capital social da Companhia, até o quantos membros do Conselho de Administração bastem para a aprovação das matérias nelas discutidas. Artigo
OLPLWHGH5VHQGRFHUWRTXHTXDOTXHUDXPHQWRGHFDSLWDOVRFLDOHPYDORUVXSHULRUDRYDORUߔ[DGRQR 13. $DSURYD©¥RGDVPDW«ULDVDEDL[R ژMatérias 4XDOLߔFDGDV do Conselho ڙH[LJLU£ L HPSULPHLUDFRQYRFD©¥RR
presente item (e) deverá ser previamente aprovado pela assembleia geral da Companhia mediante alteração do YRWRDߔUPDWLYRGDPDLRULDGRVPHPEURVSUHVHQWHVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD©¥RGHQWUHRVTXDLVQHFHVVDULDPHQWH
Estatuto Social da Companhia. (e.1) Em razão da deliberação aprovada neste item (e), inclui-se os §§ 4º, 5º e 6º do XPPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD©¥RHOHLWRSHORV$FLRQLVWDV0LQRULW£ULRV RVTXDLVGHYHU¥RVHPSUHDWXDUHP
Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a nova redação constante da consolidação EORFR  H LL  HP VHJXQGD FRQYRFD©¥R R YRWR DߔUPDWLYR GD PDLRULD GRV PHPEURV SUHVHQWHV GR &RQVHOKR GH
do Estatuto Social nos termos do item (f) abaixo. (f) Aprovar a reformulação integral e consolidação do Estatuto Administração: (a) alterações relevantes nos produtos do cardápio ou nos ingredientes utilizados na preparação de
6RFLDO GD &RPSDQKLD R TXDO M£ UHߕHWLQGR DV GHOLEHUD©·HV DSURYDGDV DFLPD SDVVDU£ D YLJRUDU FRP D UHGD©¥R produtos comercializados pela Companhia sob as marcas por ela detidas ou exploradas a qualquer tempo;
constante do Anexo III a esta ata. (g) Autorizar os membros da Diretoria da Companhia a tomar todas e quaisquer (b) celebração de negócio jurídico entre, de um lado, a Companhia e, de outro, qualquer acionista, membro de
medidas necessárias para a implementação das deliberações ora aprovadas, incluindo, sem a tanto se limitar, levar órgãos da administração, gerentes ou empregados da Companhia e/ou partes relacionadas de qualquer acionista,
esta ata a registro e publicá-la nos órgãos e veículos de divulgação competentes. Encerramento: Formalidades FRQIRUPHFRQFHLWRVGHߔQLGRVQR$FRUGRGH$FLRQLVWDV(c) realização pela Companhia de quaisquer operações de
legais. Mesa: Presidente: Benny Burattini Goldenberg; Secretário: Rafael Pilotto Gonçalez. Acionistas Presentes: permuta, incorporação ou fusão que causem uma diluição não autorizada na participação societária dos Acionistas
Benny Burattini Goldenberg, Paola Florência Carosella e Concept FC Holding S.A. Extrato da ata. São Paulo, 0LQRULW£ULRV QD &RPSDQKLD FRQIRUPH FRQFHLWR GHߔQLGR QR $FRUGR GH $FLRQLVWDV (d) alteração no plano de
28/07/2020. Mesa: Benny Burattini Goldenberg - Presidente; Rafael Pilotto Gonçalez - Secretário. JUCESP nº UHPXQHUD©¥R GD 'LUHWRULD GD &RPSDQKLD LQFOXLQGR ߔ[R H YDUL£YHO VHPSUH TXH WDO SURSRVWD HQYROYHU H
321.485/20-9 em 20/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Anexo III - Estatuto Social - Capítulo I H[FOXVLYDPHQWHFDVRWDOSURSRVWDHQYROYD  L XPDUHPXQHUD©¥RDFLPDGRSDGU¥RGHPHUFDGRRX LL RSDJDPHQWR
- Denominação Social, Sede, Foro, Objeto e Duração - Artigo 1. A La Guapa Empório e Empanadas S.A. DDGPLQLVWUDGRUTXHVHMDSDUWHUHODFLRQDGDGH$FLRQLVWD&RQWURODGRUGD&RPSDQKLDFRQIRUPHFRQFHLWRVGHߔQLGRV
ژCompanhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado regida por este Estatuto Social, pelo Acordo de no Acordo de Acionistas; (e) contratação de qualquer endividamento que não esteja previsto no plano de negócios
$FLRQLVWDVDUTXLYDGRHPVXDVHGHHSHOD/HLQ|FRQIRUPHDOWHUDGD ژLei das S.A.”). Artigo 2. A Companhia e que faça com que a Companhia, imediatamente após a contratação do endividamento em questão, alcance um
tem sua sede e foro em São Paulo/SP, na Rua Bandeira Paulista, nº 446, Bairro Itaim Bibi, CEP 04532-001, e nível de endividamento superior a 1,5 vez o EBITDA da Companhia esperado para o ano corrente, conforme
poderá, mediante deliberação do Conselho de Administração, alterar o endereço da sede, abrir, manter e encerrar SUHYLVWRQRSODQRGHQHJµFLRVFRQIRUPHFRQFHLWRVGHߔQLGRVQR$FRUGRGH$FLRQLVWDV(f) alterações relevantes na
ߔOLDLV HP WRGR R WHUULWµULR QDFLRQDO RX QR H[WHULRU Parágrafo Único. $ &RPSDQKLD SRVVXL DV VHJXLQWHV ߔOLDLV identidade e/ou linguagem visual das marcas detidas ou exploradas pela Companhia a qualquer tempo; e
CNPJ/ME -Filial - Endereço: 19.999.483/0002-99 - Filial I - Alameda Lorena, nº 1731, Pavimento Superior, Jardim (g) OLFHQFLDPHQWRGDVPDUFDVGHWLGDVRXH[SORUDGDVSHOD&RPSDQKLDDRXWURVUHVWDXUDQWHVFRQIRUPHGHߔQLGRSHOR
Paulista, São Paulo/SP, CEP 01424-007; 19.999.483/0003-70 - Filial II - Rua Costa Carvalho, nº 289 / 293, $FRUGRGH$FLRQLVWDVVHPSUHTXHWDOOLFHQFLDPHQWR L DIHWHQHJDWLYDPHQWHRSRVLFLRQDPHQWRGDPDUFDRX LL GH
Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05429-130; ; 1.999.483/0004-50 - Filial III - Rua dos Pinheiros, nº 248 B, Pinheiros, qualquer forma prejudique a imagem dos produtos comercializados sob tais marcas. Seção II - Diretoria - Artigo
São Paulo/SP, CEP 05422-000; 19.999.483/0005-31 - Filial IV - Rua Flórida, nº 1602, Cidade Monções, Cidade de 14. A Diretoria será composta por, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros, sendo 1 Diretor Presidente, 1 Diretor
São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04565-001; 19.999.483/0006-12 - Filial V - Rua Antônio Carlos, nº 452, Financeiro, 1 Diretor de Operações e os demais Diretores, se indicados, terão as designações que lhes forem
Consolação, São Paulo/SP, CEP 01309-010; 19.999.483/0007-01 - Filial VI - Avenida Higienópolis, nº 698, lojas ߔ[DGDV SRU RFDVL¥R GH VXD HOHL©¥R 7RGRV RV 'LUHWRUHV VHU¥R SURߔVVLRQDLV FRP FRPSURYDGD FDSDFLWD©¥R H
2010 e 2011, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01238-000; 19.999.483/0009-65 - Filial VII - Alameda Itu, nº 513, experiência em suas respectivas áreas de atuação e responsabilidade e serão eleitos e destituíveis pelo Conselho
Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 01421-000; 19.999.483/0008-84 - Filial VIII - Rua Major Sertório, nº 120, Vila GH$GPLQLVWUD©¥RSDUDXPPDQGDWRXQLߔFDGRGHDQRVVHQGRSHUPLWLGDDUHHOHL©¥RREVHUYDGDVDVUHJUDVGH
Buarque, São Paulo/SP, CEP 01222-000; 19.999.483/00011-80 - Filial IX - Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº indicação previstas no Acordo de Acionistas. Os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse de seus
1676 a 1688 - Raja, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04548-005; 19.999.483/0010-07 - Filial X - Avenida Cardeal substitutos. Artigo 15. $V3DUWHVFRQFRUGDPTXHD&RPSDQKLDVHU£UHSUHVHQWDGD L SHOR'LUHWRU)LQDQFHLURHP
Santiago Luiz Copello, nº 221, Galpão 2, Vila Ribeiro de Barros, São Paulo/SP, CEP 05308-000. Artigo 3. A FRQMXQWRFRPR'LUHWRU3UHVLGHQWH LL SRUTXDOTXHU'LUHWRUHPFRQMXQWRFRPXPSURFXUDGRUGHVGHTXHLQYHVWLGRGH
&RPSDQKLDWHPSRUREMHWRVRFLDO L DH[SORUD©¥RFRPHUFLDOGHUHVWDXUDQWHVHODQFKRQHWHVRSUHSDURGHUHIHL©·HV SRGHUHVHVSHF¯ߔFRVSDUDWDQWRHFRQVWLWX¯GRQRVWHUPRVGR3DU£JUDIRQLFRDEDL[RRX LLL SRUSURFXUDGRUGHVGH
GRFHV VREUHPHVDV VDOJDGRV H ODQFKHV SDUD FRPHUFLDOL]D©¥R LL  D FRPSUD H YHQGD GH EHELGDV LQFOXVLYH TXHLQYHVWLGRGHSRGHUHVHVSHF¯ߔFRVSDUDWDQWRHFRQVWLWX¯GRQRVWHUPRVGR3DU£JUDIRQLFRDEDL[RParágrafo
DOFµROLFDV LLL RGHVHQYROYLPHQWRHUHJLVWURGHPDUFDDSDGURQL]D©¥RGRPRGHORGHWUDEDOKRDFULD©¥RHSDWHQWHLR
Único. As procurações da Companhia serão sempre outorgadas mediante ato ou assinatura do Diretor Financeiro
GHFULD©·HVH LY DSURPR©¥RFRPHUFLDOL]D©¥RHJHVW¥RGRVLVWHPDGHIUDQTXLDVQDTXDOLGDGHGHIUDQTXHDGRU
HPFRQMXQWRFRPR'LUHWRU3UHVLGHQWHHGHYHU¥RHVSHFLߔFDURVSRGHUHVFRQFHGLGRVEHPFRPRHVWDEHOHFHUSUD]R
conforme possibilita a Lei Federal nº 8.955, de 15/12/1994. Artigo 4. A Companhia tem prazo de duração
certo de duração, limitado a 1 ano, exceto no caso de procurações ad judicia, que poderão ser por prazo
indeterminado. Capítulo II - Capital Social - Artigo 5. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e
parcialmente integralizado em moeda corrente nacional, é de R$4.500.000,00, dividido em 4.285.714 ações indeterminado. Artigo 16. Caberá aos membros da Diretoria a prática dos atos necessários e/ou convenientes à
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. § 1º. As ações são indivisíveis em relação à Companhia e cada administração da Companhia, dispondo, para tanto, dos poderes necessários para representação da Companhia,
ação ordinária dá direito a 1 voto nas deliberações da Assembleia Geral. § 2º. É vedada a emissão de partes em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades
EHQHߔFL£ULDVSHOD&RPSDQKLDEHPFRPRDFLUFXOD©¥RGHWDLVW¯WXORVSRUSDUWHGD&RPSDQKLD§ 3º. O capital social federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais,
ߔFDGLYLGLGRHQWUHPDWUL]HߔOLDLVGDVHJXLQWHIRUPDCapital Social: Matriz - R$4.200.000,00; Filial I - R$30.000,00; ressalvados aqueles cuja competência seja atribuída à Assembleia Geral ou ao Conselho de Administração por lei,
Filial II - R$30.000,00; Filial III - R$30.000,00; Filial IV - R$30.000,00; Filial V - R$30.000,00; Filial VI - R$30.000,00; pelo Acordo de Acionistas ou pelo presente Estatuto Social, e observadas as regras de representação previstas no
Filial VII - R$30.000,00; Filial VIII - R$30.000,00; Filial IX - R$30.000,00; Filial X - R$30.000,00; Total - Artigo 15. Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 17. O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente e será
R$4.500.000,00. § 4º. O capital social da Companhia poderá ser aumentado, independentemente de reforma deste composto de 3 membros efetivos e suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer
Estatuto Social, por meio de deliberação do Conselho de Administração, em até R$25.000.000,00. § 5º. Nos termos tempo pela Assembleia Geral, nos termos da lei aplicável. Capítulo VI - Exercício Social e Lucros - Artigo 18. O
do § 4º acima, o Conselho de Administração estabelecerá o preço de emissão e o número de ações a serem H[HUF¯FLRVRFLDOWHU£LQ¯FLRHP|GHMDQHLURHWHUPLQDU£HPGHGH]HPEURGHFDGDDQR$RߔPGHFDGDH[HUF¯FLR
emitidas, bem como o prazo e as condições de pagamento. § 6º. A Companhia poderá, dentro do limite do capital VHU£ OHYDQWDGR R EDODQ©R SDWULPRQLDO H DV GHPDLV GHPRQVWUD©·HV ߔQDQFHLUDV H[LJLGDV SRU OHL Artigo 19. Do
social autorizado e por deliberação do Conselho de Administração, emitir bônus de subscrição e outorgar opções de resultado apurado em cada exercício social, após dedução dos prejuízos acumulados e a provisão para o imposto
FRPSUDRXVXEVFUL©¥RGHD©·HVGD&RPSDQKLDGHDFRUGRFRPSODQRDSURYDGRSHOD$VVHPEOHLD*HUDO FRQIRUPH sobre a renda, serão destinados: (a) 5% para a constituição da reserva legal, até o limite de 20% do capital social
GHߔQLGR DEDL[R  HP IDYRU GRV DGPLQLVWUDGRUHV HPSUHJDGRV RX D SHVVRDV QDWXUDLV TXH SUHVWHP VHUYL©RV ¢ ou até que o saldo dessa reserva, somado ao montante das reservas de capital, atinja 30% do capital social; e (b) do
Companhia ou a sociedades controladas pela Companhia, direta ou indiretamente. Artigo 6. A Companhia saldo remanescente, 25% será destinado para pagamento do dividendo mínimo obrigatório aos acionistas, na forma
observará os termos e condições do Acordo de Acionistas arquivado na sua sede, nos termos do artigo 118 da Lei do artigo 202 da Lei das S.A., tendo o saldo restante a destinação determinada pela Assembleia Geral, na forma da
GDV6$ ژAcordo de Acionistas ڙFDEHQGR L ¢DGPLQLVWUD©¥RGD&RPSDQKLDDEVWHUVHGHUHJLVWUDUWUDQVIHU¬QFLDV lei aplicável. § 1º. O dividendo mínimo obrigatório poderá deixar de ser distribuído ou poderá ser distribuído em
RXRQHUD©·HVGHD©·HVFRQWU£ULDVDRVWHUPRVGR$FRUGRGH$FLRQLVWDVH LL DRSUHVLGHQWHGDV$VVHPEOHLDV*HUDLV percentual inferior se e quando a Assembleia Geral assim deliberar sem oposição de qualquer dos acionistas, na
ou das reuniões do Conselho de Administração, conforme o caso, abster-se de computar os votos lançados em forma do artigo 202, §3º, da Lei das S.A. § 2º. &DVRRFDL[DGLVSRQ¯YHOQ¥RVHMDVXߔFLHQWHSDUDSDJDPHQWRGRV
violação ao Acordo de Acionistas. § 1º. Quaisquer transferências de ações ou outros valores mobiliários de emissão dividendos em determinado exercício social na forma prevista neste Capítulo, a parcela não paga de tais dividendos
da Companhia deverão respeitar as os termos, condições e procedimentos previstos no Acordo de Acionistas com deverá ser alocada para a reserva de lucros a realizar e paga como dividendos aos acionistas tão logo a Companhia
relação à observância dos direitos de primeira oferta, de preferência, de venda conjunta e de obrigar a venda, UHDOL]H ߔQDQFHLUDPHQWH WDLV OXFURV GH DFRUGR FRP R GLVSRVWR QD /HL GDV 6$ § 3º. A Companhia poderá, por
conforme aplicável. § 2º.(PFDVRGHFRQߕLWRHQWUHDVGLVSRVL©·HVQHVWH(VWDWXWR6RFLDOHDTXHODVSUHYLVWDVQR deliberação do Conselho de Administração, declarar e distribuir, semestralmente ou em períodos menores, com
Acordo de Acionistas, os termos do Acordo de Acionistas prevalecerão em relação aos acionistas e estes deverão, base nos balanços levantados nesse período e observado o disposto na Lei das S.A., dividendos e/ou juros sobre
QDSULPHLUD$VVHPEOHLD*HUDOUHDOL]DGDDSµVDLGHQWLߔFD©¥RGHWDOFRQߕLWRDTXDOGHYHU£VHUFRQYRFDGDHUHDOL]DGD o capital próprio à conta do lucro neles apurados, bem como declarar dividendos intermediários e/ou juros sobre o
no prazo máximo de 30 dias após a solicitação de um acionista, deliberar a respeito de uma alteração a este capital próprio à conta de lucros acumulados ou reservas. Capítulo VII - Dissolução e Liquidação - Artigo 20. A
(VWDWXWR 6RFLDO GH IRUPD D HOLPLQDU R UHIHULGR FRQߕLWR HP EHQHI¯FLR GDV GLVSRVL©·HV GR $FRUGR GH $FLRQLVWDV Companhia se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou em virtude de deliberação da
Capítulo III - Assembleia Geral - Artigo 7. Os acionistas reunir-se-ão em assembleia geral da Companhia Assembleia Geral. Parágrafo Único. Em caso de liquidação e dissolução da Companhia, competirá à Assembleia
ژAssembleia Geral”), ordinariamente, dentro dos 4 primeiros meses que se seguirem ao encerramento do exercício Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger o liquidante e os membros do Conselho Fiscal, se instalado, que
social para deliberarem sobre as matérias constantes do artigo 132 da Lei das S.A.; e, extraordinariamente, sempre GHYHU¥RDWXDUQRSHU¯RGRGHOLTXLGD©¥Rߔ[DQGROKHVDUHPXQHUD©¥RCapítulo VIII - Prática de Atos Ultra Vires que houver necessidade. § 1º. A convocação de Assembleias Gerais deverá respeitar as disposições da Lei das Artigo 21. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer
S.A. e, adicionalmente, uma cópia do respectivo edital de convocação deverá ser encaminhada pela Companhia acionista, Diretor, Conselheiro, empregado, funcionário ou procurador devidamente constituído que a envolvam em
aos acionistas na forma do Acordo de Acionistas. O edital de convocação deverá estabelecer detalhadamente a obrigações relativas a negócios ou operações estranhos ao objeto social da Companhia, salvo nas situações
UHVSHFWLYDRUGHPGRGLDQ¥RSRGHQGRLQFOXLULWHQVJHQ«ULFRVFRPRژTXHVW·HVGHLQWHUHVVHJHUDOGD&RPSDQKLDڙH expressamente previstas no presente Estatuto Social ou mediante autorização expressa da Assembleia Geral, sem
ژRXWURVڙ1HQKXPDGHOLEHUD©¥RY£OLGDVHU£DSURYDGDDUHVSHLWRGHDVVXQWRVQ¥RH[SUHVVDPHQWHLQFOX¯GRVQDRUGHP prejuízo da responsabilidade civil ou criminal a que estará sujeito o infrator deste dispositivo, conforme aplicável.
do dia, conforme estabelecido no edital de convocação, salvo deliberações aprovadas pela unanimidade dos Capítulo IX - Disposições Gerais - Artigo 22. Este Estatuto Social será regido e interpretado de acordo com as
acionistas em Assembleias Gerais devidamente instaladas. As formalidades de convocação serão dispensadas leis da República Federativa do Brasil. Artigo 23. Se surgir qualquer controvérsia, litígio, questão, dúvida ou
quando a totalidade dos acionistas comparecer à Assembleia Geral. § 2º. As Assembleias Gerais serão presididas GLYHUJ¬QFLDGHTXDOTXHUQDWXUH]DRULXQGRRXUHODFLRQDGRGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHDHVWH(VWDWXWR6RFLDO &ژRQߕLWR”),
pelo Presidente do Conselho de Administração ou por quem este vier a indicar, e, na ausência do Presidente do HQYROYHQGRTXDOTXHUGRVDFLRQLVWDVRXD&RPSDQKLD ژPartes Envolvidas”), as Partes Envolvidas envidarão seus
Conselho de Administração e da pessoa por ele indicada, os acionistas presentes na Assembleia Geral indicarão, PHOKRUHVHVIRU©RVSDUDUHVROYHUR&RQߕLWRDPLJDYHOPHQWH([FHWRVHGHRXWURPRGRHVWDEHOHFLGRQHVWH(VWDWXWR
por maioria de votos dentre os presentes, quem será o presidente da respectiva Assembleia Geral. O presidente da 6RFLDO FDVR DV 3DUWHV (QYROYLGDV Q¥R HQFRQWUHP XPD VROX©¥R DPLJ£YHO HQW¥R R &RQߕLWR VHU£ UHVROYLGR
Assembleia Geral deverá nomear um dos presentes para atuar na qualidade de secretário, sendo que a mesa será GHߔQLWLYDPHQWHSRUPHLRGHDUELWUDJHPPHGLDQWHDSUHVHQWD©¥RGHUHTXHULPHQWRGHDUELWUDJHPSRUTXDOTXHUGDV
responsável por anotar as discussões e deliberações em atas. § 3º. As Assembleias Gerais somente serão Partes Envolvidas, a qualquer tempo, nos termos da Lei nº 9.307, de 23/09/1996, conforme venha a ser alterada
FRQVLGHUDGDVYDOLGDPHQWHLQVWDODGDV D HPSULPHLUDFRQYRFD©¥RFRPDSUHVHQ©DGHDFLRQLVWDVWLWXODUHVGHD©·HV ژLei de Arbitragem”), e de acordo com as disposições a seguir. § 1º. 2&RQߕLWRGHYHU£VHUVXEPHWLGR¢DUELWUDJHP
RUGLQ£ULDVUHSUHVHQWDQGRQRP¯QLPRGRFDSLWDOVRFLDOYRWDQWHGD&RPSDQKLDH E HPVHJXQGDFRQYRFD©¥R SHUDQWHD&¤PDUDGH&RQFLOLD©¥R0HGLD©¥RH$UELWUDJHP&,(63),(63 ژCâmara”), de acordo com as normas
FRPDSUHVHQ©DGH L DFLRQLVWDVUHSUHVHQWDQGRTXDOTXHUSDUFHODGRFDSLWDOVRFLDOYRWDQWHGHVGHTXHHPSULPHLUD procedimentais da Câmara em vigor à época da apresentação do requerimento para a sua instauração
convocação, acionistas representando ao menos 50% do capital social votante da Companhia tenham comparecido ژRegulamento ڙH[FHWRQRTXHHVWHIRUPRGLߔFDGRSHODVGLVSRVL©·HVDVHJXLURXYLHUDVHUDOWHUDGRQHVWH(VWDWXWR
¢SULPHLUDFRQYRFD©¥RHDDVVHPEOHLDJHUDOQ¥RWHQKDVLGRLQVWDODGDSRUIDOWDGRTXµUXPH[LJLGRDFLPDRX LL  Social. § 2º. A arbitragem deverá ser conduzida no idioma português. A arbitragem terá sede em São Paulo/SP,
acionistas representando 80% do capital social votante da Companhia, caso, em primeira convocação, acionistas RQGHDVHQWHQ©DDUELWUDOGHYHU£VHUSURIHULGD2MXOJDGRUQ¥RWHU£SRGHUHVSDUDGHFLGLUTXDOTXHU&RQߕLWRFRPEDVH
representando menos de 50% do capital social votante da Companhia tenham comparecido à primeira convocação em regras de equidade. § 3º. &RQYHQFLRQDVH TXH D VROX©¥R GR &RQߕLWR VHU£ UHDOL]DGD SRU WULEXQDO DUELWUDO
e a assembleia geral não tenha sido instalada por falta do quórum exigido acima, observado o disposto no artigo 124 FRPSRVWR SRU  £UELWURV RV TXDLV VHU¥R LQGLFDGRV QRV WHUPRV GR 5HJXODPHQWR ژTribunal Arbitral”), sendo um
da Lei das S.A. § 4º. Cada ação ordinária de emissão da Companhia corresponderá a 1 voto nas deliberações das indicado pelo requerente, ou requerentes, conjuntamente; e outro, pelo requerido, ou requeridos, conjuntamente.
$VVHPEOHLDV *HUDLV 6DOYR SHODV 0DW«ULDV 4XDOLߔFDGDV GRV $FLRQLVWDV FRQIRUPH GHߔQLGDV DEDL[R  H GHPDLV 'HQWURGHGLDVDSµVDFRQߔUPD©¥RGHVHXVQRPHVSHOD&¤PDUDRVGRLV£UELWURVLQGLFDGRVSHODVSDUWHVGHYHU¥R
matérias mencionadas expressamente em lei, todas as deliberações em Assembleia Geral serão tomadas pelo voto indicar o terceiro árbitro, que presidirá o Tribunal Arbitral. Caso qualquer das partes ou os árbitros indicados por elas
DߔUPDWLYRGHDFLRQLVWDVGHWHQWRUHVGDPDLRULDGDVD©·HVRUGLQ£ULDVGHQWUHRVSUHVHQWHV LHSRUGRVYRWRV deixem de proceder ou não entrem em consenso quanto à indicação, esta será realizada de acordo com o
atribuídos às ações ordinárias detidas pelos acionistas presentes mais 1 voto). Artigo 8. A aprovação das matérias Regulamento. § 4º. $DUELWUDJHPVHU£FRQߔGHQFLDOHDV3DUWHV(QYROYLGDVQ¥RGHYHU¥RUHYHODUDQHQKXPWHUFHLUR
HOHQFDGDVDEDL[R ژMatérias 4XDOLߔFDGDV dos Acionistas ڙH[LJLU£ D HPSULPHLUDFRQYRFD©¥RRYRWRDߔUPDWLYRGH qualquer informação ou documentação apresentada no processo arbitral que não seja de domínio público, qualquer
DFLRQLVWDVUHSUHVHQWDQGRQRP¯QLPRGRFDSLWDOVRFLDOYRWDQWHGD&RPSDQKLDH E HPVHJXQGDFRQYRFD©¥R prova ou material produzido no processo arbitral ou qualquer ordem ou sentença emitida na arbitragem, exceto, e
L RYRWRDߔUPDWLYRGHDFLRQLVWDVGHWHQWRUHVGDPDLRULDGDVD©·HVRUGLQ£ULDVGHQWUHRVSUHVHQWHVTXDQGRYHULߔFDGD DSHQDVQDPHGLGDHPTXHWDOUHYHOD©¥R L GHFRUUDGHIRU©DGHOHL LL YLVHDSURWHJHUXPGLUHLWR LLL VHMDQHFHVV£ULD
DKLSµWHVHGHLQVWDOD©¥RHPVHJXQGDFRQYRFD©¥RSUHYLVWDQRLWHP EL GRi|GR$UWLJRDFLPDRX LL RYRWR SDUD D WRPDGD GH DOJXPD PHGLGD MXGLFLDO RX LY  VHMD QHFHVV£ULD SDUD D REWHQ©¥R GH DFRQVHOKDPHQWR OHJDO
DߔUPDWLYRGHDFLRQLVWDVUHSUHVHQWDQGRQRP¯QLPRGRFDSLWDOVRFLDOYRWDQWHGD&RPSDQKLDTXDQGRYHULߔFDGD UHJXODWµULRߔQDQFHLURFRQW£ELORXVLPLODUHV7RGDVHTXDLVTXHUFRQWURY«UVLDVUHODWLYDV¢FRQߔGHQFLDOLGDGHREMHWR
DKLSµWHVHGHLQVWDOD©¥RHPVHJXQGDFRQYRFD©¥RSUHYLVWDQRLWHP ELL GRi|GR$UWLJRDFLPD(a) alteração do desta cláusula deverão ser decididas pelo Tribunal Arbitral. § 5º. O Tribunal Arbitral alocará entre as Partes
(VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD TXH L  DIHWH QHJDWLYDPHQWH RV GLUHLWRV DWULEX¯GRV ¢V D©·HV VHQGR FHUWR TXH D (QYROYLGDVQR&RQߕLWRFRQIRUPHRVFULW«ULRVGDVXFXPE¬QFLDUD]RDELOLGDGHHSURSRUFLRQDOLGDGHRSDJDPHQWRHR
aprovação da emissão de ações preferenciais não estarão sujeitas ao veto dos acionistas, desde que observados UHHPEROVR L GDVWD[DVHGHPDLVYDORUHVGHYLGRVSDJRVRXUHHPEROVDGRV¢&¤PDUD LL GRVKRQRU£ULRVHGHPDLV
RVUHTXLVLWRVSUHYLVWRVQR$FRUGRGH$FLRQLVWDV  LL DOWHUHRREMHWRVRFLDOGD&RPSDQKLDH[FHWRSRUDOWHUD©·HV YDORUHV GHYLGRV SDJRV RX UHHPEROVDGRV DRV £UELWURV LLL  GRV KRQRU£ULRV H GHPDLV YDORUHV GHYLGRV SDJRV RX
GHFRUUHQWHVGHH[LJ¬QFLDGHOHLRXSRURUGHPGHDXWRULGDGHJRYHUQDPHQWDO LLL DOWHUHRORFDOGDVHGHVRFLDOGD reembolsados aos peritos, tradutores, intérpretes, estenotipistas e outros auxiliares eventualmente designados pelo
&RPSDQKLDRX LY DOWHUHDGHQRPLQD©¥RVRFLDOGD&RPSDQKLD(b) transformação do tipo societário da Companhia; 7ULEXQDO$UELWUDOH LY GHHYHQWXDOLQGHQL]D©¥RSRUOLWLJ¤QFLDGHP£I«27ULEXQDO$UELWUDOQ¥RFRQGHQDU£TXDOTXHU
(c) pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou qualquer outro processo de reestruturação de dívidas GDV3DUWHV(QYROYLGDVDSDJDURXUHHPEROVDU L KRQRU£ULRVFRQWUDWXDLVRXTXDOTXHURXWURYDORUGHYLGRSDJRRX
com efeitos similares; (d) dissolução, liquidação e/ou extinção da Companhia, bem como a indicação dos liquidantes reembolsado pela parte contrária a seus respectivos advogados, assistentes técnicos, tradutores, intérpretes e
e o julgamento de suas contas; (e) aprovação de proposta da administração da Companhia para a distribuição de RXWURVDX[LOLDUHV LL KRQRU£ULRVGHVXFXPE¬QFLDH LLL TXDOTXHURXWURYDORUGHYLGRSDJRRXUHHPEROVDGRSHODSDUWH
GLYLGHQGRV VHPSUH TXH HVWD IRU LQIHULRU D  GR OXFUR O¯TXLGR SRU PDLV GH XP H[HUF¯FLR ߔVFDO FRQVHFXWLYR contrária com relação à arbitragem, a exemplo de despesas com fotocópias, autenticações, consularizações e
(f) aumento do capital social da Companhia e das subsidiárias da Companhia sempre que tal aumento considerar viagens. § 6º. $VGHFLV·HVGDDUELWUDJHPVHU¥RFRQVLGHUDGDVߔQDLVHGHߔQLWLYDVSHODV3DUWHV(QYROYLGDVHVHXV
uma avaliação implícita da Companhia em valor inferior a 7,5 vezes o EBITDA LTM da Companhia, conforme sucessores a qualquer título, não cabendo contra elas qualquer recurso, ressalvados os pedidos de correção e
FRQFHLWR GHߔQLGR QR$FRUGR GH$FLRQLVWDV H(g) aprovação, alteração ou encerramento de planos de opção de HVFODUHFLPHQWRVSUHYLVWRVQRDUWLJRGD/HLGH$UELWUDJHP27ULEXQDO$UELWUDOߔFDDXWRUL]DGRDSURIHULUVHQWHQ©DV
DTXLVL©¥R GH D©·HV GD &RPSDQKLD Stock Option Plan), desde que tal alteração, aprovação ou encerramento parciais caso entenda necessário. § 7º. Sem prejuízo da presente cláusula arbitral, as partes elegem o foro da
HQYROYDSODQRVGHRS©¥RTXHDWULEXDPDRVUHVSHFWLYRVWLWXODUHVRXEHQHߔFL£ULRVRGLUHLWRGHVXEVFUHYHUD©·HVGH Comarca de São Paulo/SP, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para processar e julgar
emissão da Companhia que representem mais de 5% das ações de emissão da Companhia, no momento da criação TXDLVTXHUGHPDQGDVUHODWLYDV L ¢LQVWLWXL©¥RGDDUELWUDJHP DUWLJR|GD/HLGH$UELWUDJHP  LL ¢FRQFHVV¥RGH
GR UHVSHFWLYR SURJUDPD HP EDVHV WRWDOPHQWH GLOX¯GDV RX FDVR D DOWHUD©¥R HP TXHVW¥R ID©D FRP TXH SODQR WXWHODV SURYLVµULDV DQWHULRUPHQWH ¢ LQVWDXUD©¥R GR 7ULEXQDO $UELWUDO LLL  DR FXPSULPHQWR GD VHQWHQ©D DUELWUDO
aprovado anteriormente passe a representar mais de 5% das ações de emissão da Companhia, em bases assegurada, todavia, a prerrogativa de escolha do exequente, nos termos do artigo 516, parágrafo único, do Código
totalmente diluídas). Capítulo IV - Administração - Artigo 9. A Companhia será administrada por um Conselho de GH3URFHVVR&LYLOH LY ¢D©¥RDQXODWµULDGDVHQWHQ©DDUELWUDO DUWLJRGD/HLGH$UELWUDJHP § 8º. A concessão
Administração e por uma Diretoria, na forma da Lei das S.A., deste Estatuto Social e do Acordo de Acionistas. § 1º. de qualquer tutela provisória deverá ser informada pela Parte Envolvida que requerer a medida à Câmara quando
Os administradores serão investidos nos seus cargos em até 30 dias após a respectiva eleição, mediante assinatura da apresentação do requerimento de arbitragem. O Tribunal Arbitral, quando devidamente constituído, poderá
GRUHVSHFWLYRWHUPRGHSRVVHQROLYURDSURSULDGRQRTXDOGHYHU¥RGHFODUDUTXH L Q¥RHVW¥RLPSHGLGRVGHH[HUFHU FRQߔUPDUPRGLߔFDURXVXVSHQGHUWXWHODVSURYLVµULDVHYHQWXDOPHQWHFRQFHGLGDVSHOR3RGHU-XGLFL£ULR8PDYH]
a administração de sociedades, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, falimentar, de prevaricação, devidamente instaurado, o Tribunal Arbitral deterá competência exclusiva para a decretação de quaisquer tutelas
peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal provisórias. § 9º. 27ULEXQDO$UELWUDOߔFDGHVGHM£DXWRUL]DGRDGHFLGLUVREUHTXHVW·HVTXHVHUHODFLRQHPFRPHVWH
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei das Estatuto Social, mas cujas obrigações constem de outros instrumentos, podendo, conforme o caso, proceder à
6$ LL DWHQGHPDRUHTXLVLWRGHUHSXWD©¥RLOLEDGDFRQIRUPHHVWDEHOHFLGRSHORi|GRDUWLJRGD/HLGDV6$H consolidação de procedimentos de arbitragem que tenham sido instaurados posteriormente com fundamento
LLL Q¥RRFXSDPFDUJRHPVRFLHGDGHVTXHVHMDPFRQFRUUHQWHVGD&RPSDQKLDRXUHSUHVHQWDPLQWHUHVVHFRQߕLWDQWH nesses instrumentos. A competência para reunião de procedimentos caberá ao Tribunal Arbitral que for constituído
com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da Lei das S.A. Os administradores primeiramente, o qual deverá, ao decidir sobre a conveniência da consolidação, levar em consideração os seguintes
permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores, exceto em caso de renúncia, IDWRUHV L DQRYDGLVSXWDSRVVXDTXHVW·HVGHIDWRRXGHGLUHLWRHPFRPXPFRPDGLVSXWDSHQGHQWH LL QHQKXPD
e estão dispensados de prestação de garantia de gestão. § 2º. Em caso de vacância do cargo de qualquer membro GDVSDUWHVGDQRYDGLVSXWDRXGDGLVSXWDSHQGHQWHVHMDPSUHMXGLFDGDVH LLL DFRQVROLGD©¥RQDFLUFXQVW¤QFLDQ¥R
da administração, a substituição se dará na forma da lei aplicável, sempre observado o disposto no Acordo de UHVXOWHHPDWUDVRVLQMXVWLߔFDGRVSDUDDGLVSXWDSHQGHQWH4XDOTXHUGHWHUPLQD©¥RGHFRQVROLGD©¥RHPLWLGDSRUXP
Acionistas. § 3º. $ UHPXQHUD©¥R JOREDO GRV DGPLQLVWUDGRUHV VHU£ ߔ[DGD SHOD$VVHPEOHLD *HUDO REVHUYDGDV DV tribunal arbitral será vinculante às Partes Envolvidas nos procedimentos em questão.

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Página 5

IPÊ Guapeba Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. (“Sociedade”)
CNPJ/MF nº 27.308.056/0001-64 - NIRE 35.230.456.29-3
ERRATA
(PQRVVD$WDGH5HXQL¥RGH6µFLRVGH¢VKSXEOLFDGDQR'L£ULR2ߔFLDOGR(VWDGRGH
São Paulo e no Jornal O Dia SP em 31/10/2019, a razão social foi publicada incorreta, Onde se lê: IPÊ
Guapeba Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“IPÊ Guapeba”), leia-se: IPÊ Guapeba
Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. (“Sociedade”).
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BMPI Infra S.A. - CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186 - Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 12 de Maio de
2020 - Data, Hora e Local: em 12 de maio de 2020, às 14:00 horas, na sede social da BMPI Infra S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Renato Paes de
Barros nº 750, conjunto 101, Bairro Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04530-001. Convocação e Presença: a convocação foi dispensada diante da presença
de todos os membros do Conselho de Administração, conforme disposto no artigo 14 do estatuto social da Companhia. Mesa: a reunião foi presidida pelo
Conselheiro Guilherme Moreira Teixeira e secretariada pela Conselheira Rosângela Duarte Campos Pezzi. Ordem do Dia: Autorizar a Companhia, como
interveniente e avalista proporcional coobrigada, a assinar o 2º Termo de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 199919050007400, celebrada
ENTRE0#.35:!./30%3! INSCRITANO#.0*SOBON  EO)4!±5.)"!.#/3! AlMDEALTERARI ATAXADEJUROSII ADATADE
vencimento e (iii) o cronograma de pagamentos do referido título, permanecendo o aval prestado pela BMPI INFRA S.A. limitado a 30% (trinta por cento)
DOVALORDOlNANCIAMENTOESEUSENCARGOSDiscussão e Deliberação: instalada a reunião, foi aprovada, por unanimidade de votos, a lavratura da ata na
forma de sumário dos fatos ocorridos. Após discutirem a matéria da ordem do dia, considerando o disposto nos artigos 15, item viii, ‘d’, e 22, do estatuto
social da Companhia, os Conselheiros, por unanimidade de votos autorizaram PARATODOSOSlNSDEDIREITO AASSINATURA COMOINTERVENIENTEEAVALISTA
proporcional coobrigado, do 2º Termo de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 199919050007400, celebrada entre PCN SUZANO SPE S.A.,
inscrita no CNPJ sob o nº 15.582.482/0001-02, e o ITAÚ UNIBANCO S.A., nos termos e condições constantes no referido 2º Termo, do qual os Conselheiros
DECLARAMTERPLENOCONHECIMENTO LIMITADOESSEAVALATRINTAPORCENTO DOVALORDOlNANCIAMENTOESEUSENCARGOSEncerramento: nada mais
havendo a tratar, o presidente da mesa deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos
OS#ONSELHEIROSPRESENTES!PRESENTEATACONFERECOMAORIGINALLAVRADAESER¶ARQUIVADANA*UNTA#OMERCIALDO%STADODE3»O0AULOPARATODOSOSlNS
legais, São Paulo, SP, 12 de maio de 2020. Guilherme Moreira Teixeira - Conselheiro e Presidente da Mesa, Rosângela Duarte Campos Pezzi - Conselheira e Secretária da Mesa. Alícia Maria Gross Figueiró - Conselheira. JUCESP nº 363.859/20-2 em 10/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
BMPI Infra S.A. - CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186 - Ata da Reunião do Conselho de Administração em
04/09/2020 - Data, Hora e Local: em 04/09/2020, às 14h, na sede social da BMPI Infra S.A. (“Companhia”), localizada na
Rua Renato Paes de Barros nº 750, conjunto 101, Bairro Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04530-001. Convocação e Presença: a
convocação foi dispensada diante da presença de todos os membros do Conselho de Administração, conforme disposto no artigo
14 do estatuto social da Companhia. Mesa: a reunião foi presidida pelo Conselheiro Guilherme Moreira Teixeira e secretariada pela
Conselheira Rosângela Duarte Campos Pezzi. Ordem do Dia: Autorizar a Companhia, como interveniente e avalista coobrigada, a
assinar a Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 1030740, celebrada entre Construtora Barbosa Mello S.A., inscrita no CNPJ sob o
nº 17.185.786/0001-61, e o Banco Santander S.A., no valor de R$ 6.500.000,00. Discussão e Deliberação: instalada a reunião,
foi aprovada, por unanimidade de votos, a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos. Após discutirem a matéria
da ordem do dia, considerando o disposto nos artigos 15, item viii, ‘d’, e 22, do estatuto social da Companhia, os Conselheiros,
por unanimidade de votos autorizaram  PARA TODOS OS lNS DE DIREITO  A ASSINATURA  COMO INTERVENIENTE E AVALISTA COOBRIGADO
da Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 1030740, celebrada entre Construtora Barbosa Mello S.A., inscrita no CNPJ sob o nº
17.185.786/0001-61, e o Banco Santander S.A., no valor de R$ 6.500.000,00. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o presidente da mesa deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos
os Conselheiros presentes. São Paulo, SP, 04/09/2020. Guilherme Moreira Teixeira - Conselheiro e Presidente da Mesa, Rosângela
Duarte Campos Pezzi - Conselheira e Secretária da Mesa, Alícia Maria Gross Figueiró - Conselheira. JUCESP nº 398.246/20-8 em
23/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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2ª Vara de Registros Públicos2ª Vara de Registros Públicos EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1093005-60.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Pablo FernandezAtienza e Amparo

Jornal O DIA SP
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Bolsonaro diz que novo marco da
biodiversidade deve considerar crise
Covid-19: Anvisa reduz
exigências para análise de
registro de vacinas
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou uma nota técnica para
simplificar o procedimento de
análise de dados e registro de
vacinas contra a covid-19 no
país. A nota, reduz exigências
para admissão do protocolo
dos novos produtos. A proposta, apresentada na terça-feira,
(29), determina que após a inclusão das informações, a equipe irá analisar documentação
em até 20 dias.
O procedimento, chamado
de submissão contínua, diz que
a análise dos dados referentes
aos imunizantes acontecerá na
medida em que forem gerados
e apresentados à Anvisa os resultados das pesquisas, “visando uma posterior submissão de
registro quando do preenchimento dos requerimentos regulatórios necessários”.
“A partir da adoção desse
procedimento, não será preciso aguardar a disponibilização
de todos os dados e documentos técnicos, bem como o preenchimento dos requerimentos
regulatórios, para realizar a
submissão do registro junto à
Anvisa. Ou seja, conforme os
dados forem gerados, estes
deverão ser apresentados à
Agência, de modo que o processo regulatório seja agilizado”, informou a Anvisa.
De acordo com a agência
reguladora, a estratégia tem
como objetivo acelerar a disponibilização à população brasileira de vacinas contra o novo
coronavírus, desde que garantidas a qualidade, a segurança e

a eficácia.
Segundo a nota técnica, o
pedido de registro da possível
vacina deve ser protocolado
com uma justificativa e conter
informações sobre o status regulatório mundial, histórico de
interações prévias do requerente com a Anvisa e um cronograma de submissão da documentação técnica a ser avaliada.
A cada nova etapa deverá
ser feito um aditamento com
informações sobre a pesquisa.
Caberá à Anvisa analisar a documentação em até 20 dias, “a
depender da quantidade de dados submetida, contados a partir da data do protocolo.”
O procedimento será repetido a cada nova submissão de
informações. O número de ciclos de aditamentos dependerá do número de pacotes a serem submetidos pela empresa
interessada, não havendo limite imposto pela Anvisa para
este número.
“Os produtos que tiverem
sua análise iniciada pelo procedimento de submissão contínua poderão ter submetido
seu pedido de registro formal
após a conclusão do último aditamento protocolado e após
avaliação pela empresa quanto
à suficiência dos dados de qualidade, eficácia e segurança
para o estabelecimento de uma
relação de benefício-risco positiva e robusta, considerando
a indicação terapêutica pleiteada e as discussões prévias
com a Anvisa”, diz a nota técnica. (Agência Brasil)

Precatórios serão
analisados
cuidadosamente,
diz ministro
Futuro programa de transferência de renda do governo, o
Renda Cidadã não pode ser financiado por um “puxadinho”,
disse na quarta-feira, (30) o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele reafirmou o compromisso com o teto de gastos e
assegurou que o programa será
financiado com uma fonte permanente de recursos.
O ministro aproveitou entrevista coletiva sobre a criação de
empregos em agosto para falar
sobre a proposta de financiamento do Renda Brasil. Ele disse ser necessário prestar um esclarecimento para “baixar o barulho” em torno da proposta,
acrescentando que o governo e
o Congresso têm trabalhado
cada vez mais afinados em torno do tema.
Embora agentes do mercado
financeiro tenham entendido
que a proposta de usar até R$ 38
bilhões de recursos destinados
aos precatórios para custear o
Renda Cidadã configura uma
fonte transitória de recursos,
Guedes disse que os recursos
serão obtidos não com o calote
aos recebedores dos precatóri-

os, mas por meio de um pente
fino que reduzirá os gastos com
essa despesa.
“Os precatórios são uma despesa que apresenta crescimento
explosivo. Aparentemente, há
uma indústria de precatórios no
Brasil”, disse Guedes. “Esse gasto está sendo examinado estritamente com foco no controle
de despesas. Ninguém vai botar
em risco a liquidação de dívidas.
O governo vai pagar tudo. O que
a gente está fazendo é analisar a
despesa e passar uma lupa nas
demais.”
“[O Renda Brasil] tem de ser
financiado por uma receita permanente, não por um puxadinho,
mas por um ajuste [em gastos
obrigatórios]”, declarou Guedes. “Não estamos nos desviando dos nossos programas”,
acrescentou.
Guedes negou que o futuro
programa de transferência de renda fure o teto de gastos e disse ter
apoio do presidente Jair Bolsonaro. “O Congresso continua promovendo reformas e o presidente Jair
Bolsonaro está apoiando a política econômica”, declarou o ministro. (Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro
disse na quarta-feira, (30) que o
Marco Global da Biodiversidade
Pós-2020 deve levar em consideração o impacto da crise gerada pela pandemia da covid-19
sobre a economia mundial, “especialmente no que se refere aos
países em desenvolvimento”.
Bolsonaro discursou por meio de
vídeo gravado, durante a Cúpula
da Biodiversidade da 75ª Assembleia Geral da Organização
das Nações Unidas (ONU).
“Estejam certos de que o
Brasil continuará fazendo sua
parte nas negociações, sempre
com o objetivo de assegurar recursos financeiros para a proteção da biodiversidade, tanto por
meio da repartição de benefícios da bioeconomia, quanto por
meio de novos mecanismos,
como o pagamento a fornecedores de serviços ambientais”, disse o presidente.
Como exemplo, Bolsonaro
citou o programa Floresta Mais,
do Ministério do Meio Ambiente, que prevê o pagamento a
agentes que desenvolvam projetos de conservação e uso sustentável dos recursos naturais. “Uma
iniciativa deste tipo, em âmbito
internacional, seria capaz de gerar impactos ainda mais positivos para o meio ambiente e para
as comunidades nativas do Brasil. É preciso que todos os países cumpram com suas responsabilidades, arquem com a parte
que lhes cabe e se unam contra
males como a biopirataria, a sabotagem ambiental e o bioterrorismo”, disse.
O atual Plano Estratégico
para Biodiversidade 2011-2020

e as respectivas Metas de Aichi
estão concluindo seu ciclo e um
novo Marco Global da Biodiversidade será adotado durante a 15ª
Conferência das Partes da Convenção da Diversidade Biológica (COP15), que será realizada
em maio do ano que vem, na
China. O evento aconteceria em
outubro, mas foi adiado em razão da pandemia da covid-19.
A Convenção sobre Diversidade Biológica é um tratado internacional firmado na Cúpula
da Terra das Nações Unidas realizada no Brasil em 1992. Tem
três objetivos: a conservação da
diversidade biológica; o uso sustentável da natureza; e a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da ciência
genética.
Para Bolsonaro é preciso
que todos os países renovem o
compromisso com as negociações no âmbito da convenção,
“reconhecendo que os Estadosmembros possuem responsabilidades comuns, mas diferenciadas”. “Recordo que a Convenção sobre Diversidade Biológica consagra o direito soberano
dos estados de explorar seus recursos naturais, em conformidade com suas políticas ambientais, e é exatamente isso o que
pretendemos fazer com a enorme riqueza que existe no território brasileiro”, disse.
O presidente destacou ainda
as ações do governo federal na
proteção dos recursos naturais
e as conquistas ambientais alcançadas pelo Brasil e disse que
a exploração racional e sustentável dos recursos presentes no
território brasileiro, “em prol de

nossa sociedade”, é uma prioridade do governo. Para ele, é preciso combinar sustentabilidade
com desenvolvimento e preservação ambiental com inovação
econômica.
“Temos a obrigação de preservar nossos biomas e, ao mesmo tempo, precisamos enfrentar adversidades sociais complexas, como o desemprego e a pobreza, além de buscar garantir a
segurança alimentar do nosso
povo”, disse.
Interesses nacionais
Bolsonaro disse que há uma
“cobiça internacional sobre a
Amazônia” e que seu governo vai
defender a região de “ações e
narrativas” que afetem os interesses nacionais. “Não podemos
aceitar, portanto, que informações falsas e irresponsáveis sirvam de pretexto para a imposição
de regras internacionais injustas,
que desconsiderem as importantes conquistas ambientais que alcançamos em benefício do Brasil e do mundo. Nesse sentido,
recordo que a Convenção sobre
Diversidade Biológica consagra
o direito soberano dos Estados de
explorar seus recursos naturais,
em conformidade com suas políticas ambientais, e é exatamente isso o que pretendemos fazer
com a enorme riqueza que existe no território brasileiro”, disse no discurso.
Ainda em seu discurso na
Cúpula, Bolsonaro destacou
ações de sua gestão para combater o desmatamento e as queimadas na Amazônia e no Pantanal. O presidente voltou a acusar organizações não governa-

mentais (ONGs) de envolvimento com crimes ambientais.
“Desde 2019, meu governo
vem adotando políticas de proteção ao meio ambiente de forma consciente, sabendo do duplo desafio que enfrentamos.
Temos a obrigação de preservar
nossos biomas e, ao mesmo tempo, precisamos enfrentar adversidades sociais complexas,
como o desemprego e a pobreza, além de buscar garantir a segurança alimentar do nosso
povo. Em 2020, avançamos nessa direção e, mesmo enfrentando uma situação difícil e atípica
devido ao coronavírus, reforçamos ações de vigilância sobre
nossos biomas e fortalecemos
nossos meios para combater a
degradação dos ecossistemas, a
sabotagem externa e a biopirataria. Na Amazônia, lançamos a
Operação Verde Brasil 2, que
logrou reverter, até agora, a tendência de aumento da área desmatada observada nos anos anteriores. Vamos dar continuidade a essa operação para intensificar ainda mais o combate a esses problemas que favorecem as
organizações que, associadas a
algumas ONGs, comandam os
crimes ambientais no Brasil e
no exterior”.
Foi o segundo discurso de
Bolsonaro a líderes mundiais em
menos de 10 dias. Na semana
passada, o presidente também
falou durante a abertura da Assembleia Geral da ONU, que
também ocorreu de forma virtual. Na ocasião, ele afirmou que
o Brasil é alvo de uma campanha mundial de desinformação.
(Agência Brasil)

STF autoriza estados a criar
e explorar jogos lotéricos
O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na
quarta-feira, (30), por unanimidade, que a União não tem monopólio para manter jogos lotéricos, que podem ser criados e explorados também pelos estados,
desde que estejam de acordo
com a regulamentação federal.
O monopólio da União sobre
as loterias estava previsto no
Decreto-Lei 204/1967 e foi
questionado no Supremo, em
2017, pelo então governador do
Rio de Janeiro, Luiz Fernando
Pezão. Outros estados também
ingressaram como interessados
na ação. A norma foi questionada
ainda pela Associação Brasileira
de Loterias Estaduais (ABLE).
Em 1967, ao estabelecer o
monopólio da União, o decretolei permitiu somente a continuidade das loterias estaduais já

existentes, e com um limite fixo
de bilhetes, vedando a criação de
novas modalidades lotéricas locais, motivo pelo qual, até hoje,
apenas 12 estados eram considerados autorizados a explorar a atividade.
Na quarta-feira (30), os ministros seguiram o entendimento do relator do tema no Supremo, ministro Gilmar Mendes,
para quem o decreto-lei de 1967
não foi recepcionado pela Constituição de 1988, que não conferiu à União exclusividade alguma
para a exploração de serviço públicos como as loterias.
Pelo entendimento do relator, a União possui exclusividade somente para regular os serviços lotéricos, quer dizer, sobre
o aspecto formal da atividade,
conforme jurisprudência da própria Corte. Ela não possui mono-

pólio algum, porém, sobre a exploração efetiva das loterias, ou
seja, sobre seu aspecto material,
entenderam os ministros.
“A Constituição não atribui à
União essa exclusividade e não
proibiu expressa ou implicitamente o funcionamento de loterias estaduais”, afirmou Mendes,
que destacou ainda serem as loterias fontes de arrecadação convenientes no atual momento de
aperto fiscal dos estados.
Ele foi seguido por todos os
outros oito ministros presentes
ao julgamento, que foi realizado
por videoconferência.
Ao votar, o ministro Ricardo
Lewandowski também destacou
que as loterias podem ser uma
oportunidade de os estados “auferirem recursos neste momento em que os respectivos erários
estão depauperados”. Os minis-

tros Celso de Mello e Luís Roberto Barroso não participaram.
Em sustentação oral na semana passada, o vice-procuradorgeral da República, Humberto
Jacques de Medeiros, se manifestou contra autorizar as loterias estaduais. Ele defendeu que o
monopólio da União confere
maior eficiência à atividade e garante uma distribuição equitativa
do dinheiro arrecadado para a
manutenção de políticas públicas.
O advogado-geral da União
(AGU), José Levi, também se
manifestou contra o fim do monopólio da União, destacando,
entre outros pontos, o risco inerente às loterias, que podem servir a crimes como a lavagem de
dinheiro, por exemplo, algo que,
em sua visão, só poderia ser combatido adequadamente em âmbito federal. (Agência Brasil)

Secretário nacional de Defesa
Civil nega inércia no Pantanal
O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre
Alves, rechaçou na quarta-feira,
(30) as acusações de inércia do
Executivo federal no combate
aos incêndios no Pantanal.
“Não há uma inércia, nem do
Poder Público local; nós já liberamos recursos para Poconé
[MT], por exemplo, logo no início, de R$ 1 milhão”, disse Alves ao participar de audiência
pública da comissão externa do
Senado que acompanha as ações
contra o alastramento do fogo.
Segundo ele, os recursos foram empregados no aluguel de aviões e helicópteros; na contratação
de brigadistas; nos aluguéis de veículos e na compra de equipamentos para o Corpo de Bombeiros
como mangueiras e bombas.
Alves garantiu que não haverá falta de recursos. “Quando eu
digo que há recursos, que não faltarão recursos, refiro-me aos que
estão relacionados à resposta ao
desastre, é dentro da rubrica da
ação orçamentária de Defesa Civil. Para as ações de resposta, nós
temos recursos este ano – frisei
este ano, porque a LOA [lei orçamentária] do ano que vem está
nos deixando preocupados –, nós
temos recursos para a resposta”,
afirmou.
Somente este ano, o fogo já consumiu 2,916 milhões de hectares do
bioma, sendo 1,742 milhão de hectares na área de Mato Grosso e

1,165 milhão de hectares no Pantanal sul-mato-grossense.
Para a Defesa Civil, a excepcionalidade da seca deste ano na
região e a situação dos próximos
cinco anos serão um desafio.
Com os cortes sucessivos de recursos para os órgãos ambientais,
o investimento em ciência e tecnologia que chegou a R$ 14 bilhões, em 2015, caiu para R$ 5
bilhões.
Ao ressaltar que investimentos em pesquisa são essenciais
para dizer ao Poder Público o que
precisa ser feito, o secretário nacional de Defesa Civil sugeriu esses R$ 5 bilhões sejam integralmente utilizados para as pesquisas
relacionadas a esse tipo de ação.
“Seria, talvez, uma sugestão aí
para vencermos essa redução de pesquisa e, logicamente, lutando sempre para que a pesquisa tenha todos
os recursos necessários”, avaliou.
O secretário de Defesa Civil
afirmou ainda que o combate ao
fogo vai além de recursos financeiros que, isoladamente, não
resolvem o problema das queimadas. “Nós não temos helicópteros para locação disponíveis, porque, como já foi dito aqui, os helicópteros para combate ao fogo
têm que ter proteção na descarga
e nos seus equipamentos com
relação à fuligem”, explicou.
Segundo o secretário, o problema com relação às aeronaves
é a falta de disponibilidade no

mercado, e não de recursos. O
mesmo acontece com brigadistas: há dinheiro para contratação,
mas não há pessoal treinado.
“Todos os recursos necessários para a contratação de brigadistas foram disponibilizados e,
como também já foi muito bem
falado aqui pelos especialistas,
não é qualquer pessoa que pode
ser brigadista, ela tem de ser treinada”, concluiu.
Na mesma audiência pública,
o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis
(Ibama), Eduardo Bim, disse que
o órgão trabalha no seu limite de
capacidade orçamentária e que
fez o remanejamento de servidores do PrevFogo para a região do
Pantanal.
“Embora eu tenha mandado
brigadistas do país inteiro para o
Pantanal, eu não posso tirar todos, porque eu tenho as demandas locais também, há deficiências em outros lugares do país,
em outros biomas também ameaçados. A gente agradece a logística que foi dada e o suporte, porque sem esse suporte social e
local, envolvendo a política local,
envolvendo os prefeitos e os parlamentares locais, a gente não
teria conseguido mandar tanta
gente e obviamente manter esse
pessoal lá também”, disse.
Segundo ele, o Ministério do
Meio Ambiente conta com 1.485

brigadistas contratados.
“A gente mandou para o Mato
Grosso do Sul 46 brigadistas para
dar apoio, vindos da Bahia, do
Piauí e de Pernambuco, que estão no Mato Grosso do Sul, com
17 viaturas e um helicóptero. Já
no Mato Grosso, a gente mandou
103 brigadistas para dar apoio.
Tiramos de vários estados, desde
a Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão,
Minas Gerais, Pernambuco, Rio
de Janeiro e Rondônia”. disse.
O grupo trabalha com 25 viaturas, três helicópteros e quatro
Air-Tractors, aviões que jogam
água e facilitam o trabalho de
combate ao fogo.
Ainda na avaliação de Eduardo Bim, a pandemia trouxe um
revés e atrasou o treinamento
preventivo feito todos os anos.
O PrevFogo é um programa
que também atua de forma preventiva, fazendo um trabalho educacional, ao longo de todo o ano,
com o objetivo de evitar que incêndios criminosos e acidentais
ocorram.
“As mudanças climáticas,
essa questão de nível pluviométrico baixo, no Pantanal, tornaram um cenário que, normalmente, não é fácil num pesadelo logístico”, afirmou, acrescentando
que peritos e investigadores foram enviados à região para rastrear a origem do fogo e saber o
que foi criminoso e o que foi acidental. (Agência Brasil)

