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Covid-19: prioridade será de vacina
em fase mais avançada, diz governo

Bolsonaro sanciona com vetos auxílio
emergencial para setor esportivo
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Atividade econômica tem alta de
1,06% em agosto, diz Banco Central
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Seca no Pantanal tende a se
agravar, apontam especialistas
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Esporte

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,33
Venda:       5,34

Turismo
Compra:   5,30
Venda:       5,62

Compra:   6,92
Venda:       6,93

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

22º C

14º C

Sexta: Sol e mui-
tas nuvens, com
chuva pela manhã e
à noite

Previsão do Tempo

FMI:
retomada

econômica
mais ágil

pode somar
US$ 9 tri à

renda global
Acelerar a recuperação da

recessão causada pelo corona-
vírus  pode adicionar US$ 9 tri-
lhões de dólares à renda glo-
bal até 2025, disse na quinta-
feira (15) a diretora-gerente
do Fundo Monetário Internaci-
onal (FMI), Kristalina Geor-
gieva. De acordo com ela, isso
depende de uma forte coope-
ração internacional, incluindo
vacinas.

Em entrevista coletiva após
uma reunião do comitê diretor
do FMI, Kristalina Georgieva
pediu a Estados Unidos e Chi-
na que mantenham um forte
estímulo econômico que pos-
sa ajudar a impulsionar a recu-
peração global.             Página 3

Diante de alta
da covid-19,
OMS apela à
Europa para

aumentar
controle

Impor controles mais rígi-
dos para frear a disseminação
da covid-19 pode salvar cente-
nas de milhares de vidas em
toda a Europa antes de feverei-
ro, agora que o continente en-
frenta aumento exponencial de
infecções, disse a Organização
Mundial da Saúde (OMS) na
quinta-feira (15).

Em um apelo aos governos
para “mostrarem serviço” rapida-
mente, a fim de conter uma se-
gunda onda da pandemia do novo
coronavírus, o diretor da OMS
para a Europa, Hans Kluge, disse
que a situação atual é, “mais do
que nunca, uma época pandêmi-
ca para a região”.            Página 3

A atividade econômica bra-
sileira registrou alta em agos-
to, de acordo com os dados
divulgados  na quinta-feira (15)
pelo Banco Central (BC). É o
quarto mês consecutivo de
crescimento, após as quedas
nos meses de março e abril,
devido às medidas de isola-
mento social necessárias para
o enfrentamento da pandemia
de covid-19.

O Índice de Atividade Eco-
nômica do Banco Central
(IBC-Br), dessazonalizado
(ajustado para o período), apre-
sentou expansão de 1,06% em
agosto, em relação a julho. Mas
na comparação com julho de
2019, houve queda de 3,92%
(sem ajuste para o período, já
que a comparação é entre me-
ses iguais). Em 12 meses en-
cerrados em agosto, o indica-
dor também teve queda de
3,09%. No ano, o IBC-Br fi-

cou negativo em 5,44%.
O IBC-Br é uma forma de

avaliar a evolução da atividade
econômica brasileira e ajuda o
BC a tomar suas decisões so-
bre a taxa básica de juros, a
Selic. O índice incorpora infor-
mações sobre o nível de ativi-
dade dos três setores da eco-
nomia: indústria, comércio e
serviços e agropecuária, além
do volume de impostos.

O indicador foi criado pelo
Banco Central para tentar an-
tecipar, por aproximação, a
evolução da atividade econô-
mica. Entretanto, o indicador
oficial é o Produto Interno Bru-
to (PIB, soma dos bens e ser-
viços produzidos no país), cal-
culado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE). Para o mercado finan-
ceiro, o PIB deve registrar que-
da de 5,03%, em 2020. (Agen-
cia Brasil)
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Autoridades públicas e espe-
cialistas convidados pela comis-
são parlamentar que a Câmara dos
Deputados criou para acompa-
nhar a situação dos incêndios flo-
restais no Pantanal sustentam
que a seca que contribuiu para a
propagação do fogo que, este ano,

já destruiu quase 4 milhões de
hectares do bioma, tende a se
agravar nas próximas temporadas
de estiagem.

“Vivemos em um mundo em
transformação”, declarou o su-
perintendente de Operações e
Eventos Críticos da Agência Na-

cional de Águas e Saneamento
Básico (ANA), Joaquim Guedes
Corrêa Gondim Filho, durante
audiência pública remota que a
comissão realizou  na quinta-fei-
ra (15). “Nós todos estamos con-
cordando que os eventos extre-
mos vão se acentuar.     Página 6

Campeonato embolado vai
pegar fogo em Santa Catarina  

F
ot

o/
E

ds
on

 C
as

tr
o

O Campeonato Brasileiro
de Rali de Velocidade na cate-
goria RC5 está supercompe-
titivo e equilibrado. Após três
etapas disputadas até agora,
qualquer dupla pode sair na li-
derança na próxima rodada
dupla, que será realizada nos
dias 24 e 25 de outubro, com
o Rally Rio Negrinho, em San-
ta Catarina.

“O Rali de Velocidade é
sempre competitivo e nesta
temporada parece estar ainda
mais equilibrado com a alter-
nância de vencedores. Espe-
ramos ter um bom desempe-
nho em Rio Negrinho, para
marcar a nossa primeira vitó-
ria em 2020, e quem sabe até
quebrar esta regularidade e
sair de Santa Catarina com
duas vitórias consecutivas”,
comentou Victor Corrêa (Uni-
fenas/RT One Rally), piloto

campeão brasileiro em 2018 ao
lado do navegador Maicol Sou-
za.

Até o momento, não houve
repetição de vencedores no cam-
peonato. No Rally de Pomerode,
em Santa Catarina, prova de aber-
tura do certame nacional, a du-
pla Perci Hultmann/Juliano Zer-
binato foi vencedora. Na segun-
da etapa, no Rio Grande do Sul, a
vitória ficou com Tiago Klima-
czewski/Felipe Klimaczewski, Já
no fechamento do Rally de Esta-
ção, válido pela terceira etapa,
Elton Palkewich/Cássio Navari-
ni foram os vitoriosos.

Com isto, Hultmann/Zerbina-
to sustentam a liderança com 20
pontos, seguidos de perto por
Palkewich/Navarini, com três pon-
tos a menos, e Júlio Cartaxo/Lu-
cas Neumann, com 16 pontos.
Como cada vitória concede 10
pontos, e na próxima rodada se-

rão disputadas a quarta e quinta
etapas, teoricamente existe a pos-
sibilidade de outra dupla aparecer
na liderança.

“Nós temos tudo pra ir pra
cima da tabela”, afirma o nave-
gador Maicol Souza, lembrando
que ele e Victor Corrêa estão em
quarto na pontuação, com 11

pontos. “Não podemos quebrar
nem bater. Se não tivermos pro-
blemas, voltaremos a brigar por
vitória novamente. E tem os des-
cartes depois também”, comple-
tou o catarinense. Victor Corrêa
e Maicol Souza não pontuaram na
primeira etapa, mas terminaram
em quinto na segunda etapa e ter-

ceiro na última prova realiza-
da, e ainda ganharam um ponto
extra pela vitória no Power Sta-
ge.

O piloto de Alfenas (MG)
e o navegador de Itajai (SC) tem
boas lembranças do Rally Rio
Negrinho, pois foi nesta prova
no planalto norte catarinense
em que conquistaram antecipa-
damente o título de campeões
brasileiros em 2018, ano em
que estrearam a dupla.

Os seis primeiros da cate-
goria RC5 no Brasileiro de
Rali de Velocidade são: 1) Per-
ci Hultmann/Juliano Zerbina-
to, 20 pontos; 2) Elton
Palkewich/Cássio Navarini,
17; 3) Júlio Cartaxo/Lucas
Neumann, 16; 4) Victor Cor-
rêa/Maicol Souza, 11; 5) Tia-
go Klimaczewski/Felipe Kli-
maczewski, 9; 6) André Krue-
ger/Lucivane Balena, 8.

Cacá Bueno e equipe iCarros-ACDelco Crown Racing
voltam ao palco de “estreia” do novo Stock Car

A segunda metade da tem-
porada 2020 da Stock Car co-
meça neste final de semana
com a rodada dupla no Autó-
dromo Velocitta, onde um dos
pilotos com mais experiência
na pista, Cacá Bueno, da equi-
pe iCarros ACDelco Crown
Racing, busca recuperação no
campeonato.

“Essa etapa é muito impor-
tante para subirmos na tabela.
O Velocitta é uma pista bem

técnica, que eu sempre gostei de
pilotar e onde realizamos um
treino na pré-temporada com o
novo Stock Car, que se mostrou
bem promissor. As condições de
pista variam muito e o carro já
evoluiu bem de lá para cá, mas
em todo caso estamos otimistas
em voltarmos a ser protagonis-
tas na disputa das primeiras co-
locações”, diz Cacá, que acumu-
la três pódios no circuito de
Mogi Guaçu (SP), conquistados

em 2017, 2018 e 2019.
Uma das novidades é que o

autódromo do Velocitta recebe-
rá “apenas” duas corridas, e não
mais três conforme divulgado an-
teriormente. Uma delas foi
transferida para Goiânia, em no-
vembro, portanto as equipes te-
rão mais tempo para desenvolver
os carros, apenas com corridas
no domingo e com os treinos
começando já na sexta-feira.

“Com certeza ajudará os ti-

mes a ter uma preparação menos
corrida do que foi em Cascavel,
por exemplo”, diz Cacá, que é o
recordista de vitórias do atual
grid da Stock Car.

Na etapa passada, realizada há
duas semanas em Cascavel, Cacá
foi um dos vencedores do Fan
Push. “Fiquei muito feliz com este
grande engajamento dos fãs e es-
peramos recompensar toda esta
energia com um grande resultado
neste final de semana”, diz Cacá.

As atividades de pista no
Velocitta começam nesta sexta-
feira com o primeiro treino li-
vre, às 13h35. A segunda sessão
será no sábado às 8h40, seguida
do treino classificatório às
12h15. A rodada dupla será no
domingo, com a primeira prova
prevista para 11h e a corrida 2,
com inversão top-10 da corrida
1, larga às 11h55. A definição do
grid e as duas provas terão trans-
missão ao vivo do SporTV 2.

Uso de ônibus como meio de
transporte cai na pandemia

Rebanho bovino cresce em
2019, influenciado pelo

cenário externo

Por 9 a 1, STF confirma
ordem de prisão para

André do Rap
Por 9 votos a 1, o Supremo

Tribunal Federal (STF) confirmou
na quinta-feira (15) a decisão do
presidente da Corte, ministro Luiz
Lux, que restabeleceu a ordem de
prisão do traficante André Olivei-

ra Macedo, conhecido como An-
dré do Rap. Ele é acusado de tráfi-
co internacional de drogas e de ser
um dos líderes de uma facção cri-
minosa que atua dentro e fora dos
presídios brasileiros.      Página 6
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Uso de ônibus como meio de
transporte cai na pandemia

Lembre sempre de lavar as mãos

cesar@cesarneto.com 

Com a pandemia de covid-
19, uma reconfiguração do
transporte na capital paulista tem
ocorrido, de acordo com levan-
tamento da Rede Nossa São Pau-
lo e do Ibope Inteligência, divul-
gado na quinta-feira, (15). O es-
tudo revela que, pela primeira
vez desde 2017, a quantidade de
pessoas que utilizam um meio de
transporte particular ou individu-
al supera a parcela de quem opta
pelo sistema público municipal.
As parcelas equivalem a 52% e
48%, respectivamente.

Apesar de a diferença ser
pequena, o dado indica uma
transformação radical já que há
três anos o volume de passagei-
ros do transporte público mu-
nicipal representava 65% do
total. Em 2017, os ônibus mu-
nicipais eram o meio de
transporte de 47% das pessoas
e, neste ano, passaram a ser a
escolha de 35% delas.

A porcentagem daqueles que
optam pelo metrô como meio de
transporte também sofreu a que-
da de 13% para 8%, como efei-
to das mudanças de hábito pro-
vocadas no contexto da crise sa-
nitária. Quanto ao volume de pas-
sageiros das linhas de trem, a
variação foi de 4% para 2%.

Ao mesmo tempo em que a

população usa menos o transpor-
te coletivo para evitar o contá-
gio de covid-19, cresce de 22%
para 25% a parcela dos que pre-
ferem usar automóveis, e de 8%
para 15% a dos que preferem
andar a pé. O mesmo comporta-
mento ocorre em relação ao uso
de aplicativos de transporte, que
aumentou de 2% para 6%, e tá-
xis, que hoje representa 3%.

Ainda de acordo com o es-
tudo, embora os aplicativos te-
nham caído no gosto popular,
três em cada dez paulistanos não
recorrem a eles. As regiões onde
mais há demanda são o centro e
a zona oeste.

A bicicleta, que, há três anos,
era a alternativa de 1% dos en-
trevistados, agora ganha espaço
e alcança 3% da amostragem,
que ouviu 800 pessoas de 16
anos de idade ou mais. O pata-
mar é quase o mesmo das moto-
cicletas (1%).

Os pesquisadores também
informam que dois em cada cin-
co paulistanos estão usando ôni-
bus municipal uma vez por se-
mana ou menos. Entre aqueles
que utilizam cinco vezes na se-
mana ou mais, preponderam pes-
soas que residem nas regiões
leste (26%) e norte (25%) e per-
tencentes às classes D e E

(30%), ou seja, de baixa renda.
O estudo destaca, ainda, que

a principal queixa dos passagei-
ros do transporte público é a su-
perlotação (23%), que causa ain-
da mais preocupação durante a
pandemia, já que mostra que as
medidas de distanciamento re-
comendadas por autoridades de
saúde não estão sendo respeita-
das. Esse foi o problema de mo-
bilidade mais citado por entre-
vistados como causa de apreen-
são no período pós-pandemia.

Distanciamento social
Mesmo com as medidas de

distanciamento social em vigor,
somente duas em cada dez pes-
soas estão permanecendo em
casa. Entre a parcela que tem
saído para a rua, quase metade
(47%) gasta até duas horas em
seus deslocamentos e pouco
mais de um quarto (26%) mais
de duas horas. Sem tantos veí-
culos nas vias, o tempo médio
gasto pelos paulistanos para se
locomover pela cidade diminuiu
14 minutos, na comparação com
2019, sendo, atualmente, de 2
horas e 11 minutos.

A redução foi sentida princi-
palmente na zona leste, onde a
queda foi de 42 minutos. Con-
tudo, quem ainda mais gasta tem-

po se movendo de um ponto a
outro são os moradores da re-
gião sul (2 hora e 29 minutos).
No outro extremo, estão os mo-
radores da zona oeste e do cen-
tro, cujo deslocamento leva, em
média, 1 horas e 53 minutos para
ser completado.

De modo geral, mais de um
terço da população local (35%)
tem realizado sua principal ati-
vidade de casa. Porém, tal con-
dição não é aproveitada equi-
tativamente, sendo privilegia-
das as classes A e B (45%). No
caso de lares de pessoas com
renda superior a cinco salários
mínimos e diploma de ensino
superior, as proporções chegam
a 52% e 45%.

Outros fatores sociais tam-
bém são determinantes nesse
cálculo. A maioria que tem po-
dido desempenhar suas ativida-
des com maior segurança é bran-
ca (38%), tem idade entre 25 a
34 anos (42%) e reside na re-
gião central (40%).

A Agência Brasil procurou
a Secretaria Municipal de Mo-
bilidade e Transportes para co-
mentar as críticas feitas por
usuários do transporte público
local, registradas no levanta-
mento, e aguarda retorno.
(Agência Brasil)

Busca por livros aumenta nos
presídios do estado de São Paulo
Durante a pandemia de CO-

VID-19, diversos reeducandos
da Secretaria da Administração
Penitenciária (SAP) têm aposta-
do na leitura. Com um acervo de
mais de 120 mil livros disponí-
veis nos estabelecimentos pe-
nais da Coordenadoria de Uni-
dades Prisionais da Região Me-
tropolitana de São Paulo (Core-
metro), a procura por obras li-
terárias apresentou aumento nos
últimos meses.

O crescimento ocorreu após
a interrupção de atividades roti-
neiras nas unidades penais, vi-
sando evitar a disseminação da
enfermidade no sistema prisio-
nal paulista. Na Penitenciária
Feminina Sant’Ana (PFS), entre
os meses de março e setembro

deste ano, houve aumento na
média de empréstimos de obras
de 419 para 2.011 exemplares.

Protocolos
Vale lembrar que os proto-

colos sanitários da COVID-19
também são necessários para o
empréstimo dos livros. As salas
de leitura são frequentadas ape-
nas pelos monitores reeducan-
dos, as obras são escolhidas a
partir de catálogo e, após a de-
volução, os livros são mantidos
em “quarentena” por 72h antes
de serem emprestados nova-
mente.

Entre os reeducandos da Pe-
nitenciária I “José Parada Neto”
e do Centro de Detenção Provi-
sória (CDP) II de Guarulhos, os

títulos mais procurados estão “O
Código Da Vinci”, de Dan Bro-
wn, “Juízo Final”, de Sidney Shel-
don, “Eu Receberia as Piores
Notícias dos Seus Lindos Lábi-
os”, de Marçal Aquino, “O Pro-
cesso”, de Franz Kafka, entre
outros.

Além de ser um costume
saudável intelectualmente, os
custodiados visam a remição de
pena que é concedida a partir da
leitura. Por lei, a cada resumo de
livro entregue ao Judiciário é
possível remir quatro dias de
pena, ao todo podem ser remi-
dos 48 dias ao ano dessa forma.

Para a reeducanda L.K.S, atu-
almente no Centro de Progres-
são Penitenciária (CPP) de São
Miguel Paulista, o hábito de ler

foi desenvolvido dentro do sis-
tema prisional. Durante a pande-
mia, a prática se tornou mais fre-
quente e é uma distração para ela.
“Tenho me dedicado mais à lei-
tura, pois, com isso, aprendi a
me expressar melhor, adquiri
mais conhecimento. Isso me faz
sair um pouco da realidade em
que me encontro”, comentou.

No CPP de São Miguel Pau-
lista, a direção geral percebeu
que as custodiadas têm procura-
do nos livros uma forma de ame-
nizar a ansiedade e preencher o
tempo ocioso. O mesmo foi per-
cebido no CPP “Dra. Marina
Marigo Cardoso de Oliveira” de
Butantan, onde a média de em-
préstimos da biblioteca aumen-
tou em 40%.

Estado distribui o dobro de móveis e materiais
para escolas em relação ao ano passado

A Secretaria Estadual da Edu-
cação, por meio da Fundação
para o Desenvolvimento da Edu-
cação (FDE), superou em 107%
a quantidade de móveis e equi-
pamentos distribuídos às esco-
las da rede estadual nos oito pri-
meiros meses do ano.

Até agosto deste ano, foram
entregues mais de 464 mil itens.
No ano passado, no mesmo pe-
ríodo, foram encaminhados
224,7 mil materiais para cerca

de duas mil escolas.
No total, a FDE adquiriu nes-

te ano 738,8 mil itens entre
mobiliários (para áreas admi-
nistrativas, salas de aulas, la-
boratórios e outros ambien-
tes); equipamentos utilizados
em cozinhas (fogões, geladei-
ras, liquidificadores) e mate-
riais estruturais (murais, qua-
dros brancos, ventiladores e
faixas de proteção de paredes,
entre outros) que serão distri-

buídos para 5.283 escolas da
rede estadual.

A liberação dos demais itens
continuará sendo feita respeitan-
do o planejamento e as necessi-
dades da rede. Para garantir a
compra, foram investidos R$
210,8 milhões, montante supe-
rior ao registrado no ano passa-
do, que foi de R$ 61,8 milhões.

Creches
Entre as unidades contem-

pladas estão 34 creches do Es-
tado, construídas em parceria
com diversos municípios, e que
já atingiram 85% de execução e
estão prontas para receber os
móveis.

No período de janeiro a
agosto deste ano, foram adqui-
ridos mais de sete mil itens para
distribuição, com investimento
de R$ 2,7 milhões. Durante todo
o ano de 2019, a FDE adquiriu
553 itens.

Governo de SP abre vagas para workshop
de inclusão na educação a distância

A Secretaria de Estado dos
Direitos da Pessoa com Defici-
ência, em parceria com o Cen-
tro de Tecnologia e Inovação,
abriu inscrições para o
Workshop “Inclusão de Pessoas
com Deficiência na Educação a
Distância (EaD)”, que tem como
público-alvo educadores e pro-
fissionais envolvidos na área de

educação inclusiva.
O workshop, que será reali-

zado via Plataforma Microsoft
Teams em 15 horas, sendo
2h30 cada encontro (totali-
zando seis encontros), tem o
objetivo de articular, apro-
fundar e integrar conheci-
mento quanto a inclusão de
pessoas  com def ic iência ,

adaptação de materiais, estí-
mulo ao desenvolvimento de ha-
bilidades e valorização das com-
petências individuais no ensino
a distância, intercalando em ati-
vidades teóricas e práticas.

Os participantes poderão
contemplar o conteúdo do cur-
so que será baseado em cinco
pilares: Os desafios do ensino

remoto emergencial; Desenvol-
vimento de habilidades baseadas
nas competências individuais do
educando; Design de aprendiza-
gem do século XXI; Tecnologia
Assistiva/Adaptação de materi-
ais e Metodologias.

A inscrição é gratuita e as
vagas são limitadas. O link para
acesso é: https://bit.ly/3iJePTW.

Instituto da Criança promove evento sobre
humanização no atendimento pediátrico

O 1º Simpósio de Humaniza-
ção no Atendimento Pediátrico –
ICr Humanizaped, que acontece-
rá entre 21 e 23 de outubro, das
9h às 12h30, pelo canal do Insti-
tuto da Criança e do Adolescente
– ICr, pelo YouTube, será um es-
paço virtual para debater o paci-
ente como a pessoa mais impor-
tante no ambiente hospitalar.

Com transmissão totalmen-
te gratuita, a primeira edição do
ICr Humanizaped contará com a
presença de especialistas naci-

onais e internacionais que vão
explorar diversas temáticas den-
tro da humanização em Pediatria.
Também haverá apresentações
orais de trabalhos científicos, de
acordo com três eixos temáti-
cos: o paciente, os profissionais
e a gestão e ambiência.

“Tratando-se de pacientes
mais vulneráveis em decorrên-
cia da própria imaturidade físi-
ca e neuropsicossocial, o enfo-
que da humanização no atendi-
mento pediátrico adquire contor-

nos peculiares, precisando envol-
ver sempre a família e tendo a
empatia, a compaixão e a sensibi-
lidade para perceber as emoções
do paciente como qualidades es-
senciais dos profissionais cuida-
dores”, afirma professora Magda
Carneiro-Sampaio, titular do De-
partamento de Pediatria da Facul-
dade de Medicina da Universida-
de de São Paulo (FMUSP) e co-
ordenadora-geral do simpósio.

Organizado pelo Instituto da
Criança e do Adolescente – ICr

HCFMUSP, o ICr Humanizaped
reunirá profissionais, pesquisa-
dores, docentes, estudantes de
graduação e pós-graduação, com
o intuito de promover o aprimo-
ramento de conhecimento téc-
nico-científicos e buscar solu-
ções e evidências para o desen-
volvimento das melhores práti-
cas profissionais.

Mais informações sobre o
evento podem ser obtidas pelo
endereço eletrônico:
doity.com.br/icr-humanizaped.

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

na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. O site
www.cesarneto.com recebeu Medalha Anchieta da Câmara pau-
listana e Colar de Honra ao Mérito da Assembleia (SP). Twitter
@cesarnetoreal - Email @cesar@cesarneto.com

+
CÂMARA (SP)
Faltando menos de 1 mês pras possíveis reeleições dos vere-

adores governistas e oposicionistas. Muitos se queixam da divi-
são do dinheiro do fundo eleitoral. O argumento dos donos e só-
cios preferencias mudou. Além das mulheres, tem a cota dos pre-
tos e dos que se declaram pretos

+
PREFEITURA
Falando menos de 1 mês pra possível ida do prefeito Bruno

Covas (PSDB) ao 2º turno, ele passou a ser atacado também pelo
líder das pesquisas, o deputado federal Celso Russomanno (RE-
PUBLICANOS ex-PRB). Na propaganda (tv), tem sido chamado
de “BrunoDoria”, como forma de colar ...

+
PAULISTANA
... o nome dele ao do ex-prefeito João Doria (dono do PSDB

‘liberal de centro’), hoje governador (SP) com rejeições entre o
eleitorado paulistano. A deputada federal tá se superando. Diz que
vai montar uma ‘Lava-Jato’ municipal envolvendo candidatos acu-
sados de corrupções (Odebrecht)

+
ASSEMBLEIA (SP)
Agora que Doria aprovou seu pacote de ajustes administrati-

vos-fiscais pra 2021, vamos ver na votação dos destaques se os
deputados governistas tão dominados. Já em relação a vacina chi-
nesa (com Butantã), o Ministério (Saúde) do Bolsonaro tá prio-
rizando a vacina do Bolsonaro (Oxford)

+
GOVERNO (SP)
Não é verdade que João Doria (dono do PSDB ‘liberal de cen-

tro’) tá ignorando o novo pico (também chamado de 2ª onda) do
mutante Corona vírus (Covid 19) em vários países de Europa.
Doria não é louco, a ponto de perder (ainda este ano) a chance de
de se colocar na corrida eleitoral Presidencial 2022

+
CONGRESSO (BR)
Maioria dos senadores já pré-aprovaram o questionável cur-

rículo e o copia e cola das teses do Kassio Marques, que alguns
ministros puseram no colo do Bolsonaro. Em tempo : o Joaquim
Barbosa também foi recomendado ao Lula e acabou julgando e
condenando o poderoso Zé Dirceu

+
PRESIDÊNCIA (BR)
Se o Bolsonaro não desse uma ‘voadora no pescoço’ do la-

drão que se tornou senador pelo DEM (ex-PFL) de Roraima (agora
afastado do Senado por ter sido flagrado com dinheiro na cueca),
diriam que é açoita corrupto. Como deu, tá sendo chamado aban-
donador de amigos antigos

+
PARTIDOS
Faltando menos de 1 mês pro 1º turno das eleições munici-

pais, muitos dos donos e sócios preferenciais dos maiores, mé-
dios e até pequenos partidos já tão costurando quem estará com
quem nos possíveis cenários dos 2º turnos (possíveis nas cida-
des com mais de 200 mil eleitores)

+
JUSTIÇAS (BR)
O que rolou ontem no Supremo (leia-se caso envolvendo o

HC do agora decano Marco Aurélio soltando um criminoso in-
ternacional condenado há 25 anos) foi o que há de pior na socie-
dade brasileira. Quem vence tripudia o adversário e quem perde
se vinga com televisão em rede nacional



Impacto da pandemia sobre bancos
cai 50% em novo teste de estresse
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Lembre sempre de lavar as mãos

FMI: retomada
econômica mais ágil

pode somar US$ 9 tri
à renda global

Acelerar a recuperação da recessão causada pelo coronaví-
rus  pode adicionar US$ 9 trilhões de dólares à renda global até
2025, disse na quinta-feira (15) a diretora-gerente do Fundo
Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. De acor-
do com ela, isso depende de uma forte cooperação internacio-
nal, incluindo vacinas.

Em entrevista coletiva após uma reunião do comitê diretor
do FMI, Kristalina Georgieva pediu a Estados Unidos e China
que mantenham um forte estímulo econômico que possa ajudar
a impulsionar a recuperação global.

“Se conseguirmos progredir rapidamente em todos os luga-
res, poderemos acelerar a recuperação. E podemos adicionar
quase US$ 9 trilhões à renda global até 2025, o que, por sua vez,
poderia ajudar a diminuir a diferença de renda entre as nações
mais ricas e mais pobres”, disse a diretora do FMI.

“Precisamos de forte cooperação internacional, e isso é mais
urgente hoje para o desenvolvimento e distribuição de vacinas”,
acrescentou.

O acesso equitativo e econômico a tratamentos e vacinas para
a covid-19 em todo o mundo será a chave para evitar uma recu-
peração econômica que deixe “cicatrizes duradouras”, diz co-
municado do Comitê de Aconselhamento.

Mais participantes
Segundo o comitê, a participação dos credores privados e

dos credores bilaterais oficiais no alívio da dívida dos países
pobres é essencial. Para Kristalina Georgieva, a participação do
setor privado ainda é necessária e continua sendo uma questão
pendente.

O G20 (grupo formado pelas principais economias do mun-
do) aprovou na quarta-feira (14) uma prorrogação de seis meses,
até meados de 2021, da Iniciativa de Suspensão do Serviço da
Dívida (DSSI, na sigla em inglês), que congela os pagamentos da
dívida bilateral oficial, e disse que consideraria uma nova exten-
são de seis meses em abril. No entanto, credores privados e os
de fora do Clube de Paris não estão participando totalmente.

“Estamos decepcionados com a ausência de progresso na
participação dos credores privados no DSSI e os encorajamos
fortemente a participar em termos comparáveis quando solicita-
dos pelos países elegíveis”, disse o comitê, ao  mesmo tempo
que estimulou “a plena participação dos credores bilaterais
oficiais”.(Agencia Brasil)

Diante de alta da
covid-19, OMS apela

à Europa para
aumentar controle

Impor controles mais rígidos para frear a disseminação da
covid-19 pode salvar centenas de milhares de vidas em toda a
Europa antes de fevereiro, agora que o continente enfrenta au-
mento exponencial de infecções, disse a Organização Mundial
da Saúde (OMS) na quinta-feira (15).

Em um apelo aos governos para “mostrarem serviço” rapida-
mente, a fim de conter uma segunda onda da pandemia do novo
coronavírus, o diretor da OMS para a Europa, Hans Kluge, disse
que a situação atual é, “mais do que nunca, uma época pandêmica
para a região”.

As infecções novas estão chegando a 100 mil por dia na re-
gião, que acaba de registrar a maior incidência semanal de casos
de covid-19 desde o início da pandemia: quase 700 relatados.

“A disparada do outono e do inverno continua a se desenrolar
na Europa, com aumentos exponenciais de casos diários e au-
mentos percentuais equivalentes de mortes diárias”, disse Kluge
em entrevista coletiva virtual.

“É hora de mostrar serviço. A mensagem aos governos é: não
se limitem a ações relativamente pequenas para evitar as ações
dolorosas e prejudiciais que vimos na primeira rodada (de mar-
ço e abril).”

Globalmente, há registros de mais de 38 milhões de pessoas
infectadas com a covid-19, e 1,1 milhão morreram.

Kluge citou projeções do que descreveu como “modelos epi-
demiológicos confiáveis” e disse que eles “não são otimistas”
para a região europeia.

Mas adotar medidas de contenção simples e rápidas agora -
como obrigar o uso generalizado de máscaras e controlar as aglo-
merações em espaços públicos ou particulares - pode salvar até
281 mil vidas até fevereiro nos 53 países que compõem a região
europeia da OMS, acrescentou. (Agencia Brasil)

O impacto da pandemia so-
bre os bancos, num cenário se-
vero de inadimplência de empre-
sas e de trabalhadores vulnerá-
veis, caiu 50% no novo teste de
estresse divulgado na quinta-fei-
ra, (15) pelo Banco Central
(BC). Segundo o Relatório de
Estabilidade Financeira, o BC
teria de aportar R$ 35 bilhões na
simulação que considera um
choque severo da covid-19 so-
bre o sistema financeiro nacio-
nal, o que representa a metade
do teste anterior, feito em maio.

Hoje, os aportes necessári-
os em situação de severo estres-
se somariam 3,5% do total do
patrimônio de referência do Sis-
tema Financeiro Nacional
(SFN). Segundo o BC, o novo
teste é mais preciso porque con-
sidera dados observados ao lon-
go da pandemia. Em maio, a si-
mulação baseava-se em premis-
sas teóricas sobre a evolução de
casos e da atividade econômica.

No teste de estresse, o BC
simula o quanto uma situação de

severa inadimplência e de cor-
rida aos bancos impacta o cum-
primento dos limites regulató-
rios mínimos pelas instituições
financeiras e quanto a autorida-
de monetária precisaria aportar
ao sistema financeiro. Entre es-
ses limites estão a manutenção
de uma reserva em caixa para
garantir que os bancos paguem
todos os clientes que forem sa-
car dinheiro em momentos de
crise.

Segundo o Banco Central, a
melhoria dos fluxos de recebi-
mento de vários setores da eco-
nomia até agosto contribuiu para
a redução do impacto da pande-
mia depois da queda acentuada
registrada em abril e maio.

Robustez
Apesar das simulações de

cenários severos, o BC conside-
ra que o Sistema Financeiro Na-
cional está bem capitalizado,
provisionado (com reservas) e
com liquidez elevada para en-
frentar a pandemia do novo co-

ronavírus. Na avaliação da auto-
ridade monetária, diversas me-
didas tomadas nos últimos me-
ses, como a injeção de R$ 1,2
trilhão na economia e a poster-
gação de pagamentos de impos-
tos e de dívidas, ajudaram a man-
ter o fluxo de crédito para a eco-
nomia real e garantiram o funci-
onamento do mercado.

“Os mercados financeiros
funcionaram adequadamente, e o
balanço do sistema bancário
cresceu consideravelmente no
primeiro semestre de 2020,
com elevado volume de capta-
ções e suprimento de crédito
para a economia real no ritmo
mais acelerado dos últimos cin-
co anos”, destacou o relatório.

Riscos
O relatório, no entanto, ad-

mitiu que existem fontes de
preocupação para o sistema
financeiro. De acordo com o
texto, a atual taxa Selic (ju-
ros básicos da economia) de
2% ao ano pode aumentar a

volatilidade de preços de ati-
vos econômicos,  como títulos
públicos e dólar. Outro risco,
que será monitorado pelo BC,
são impacto da redução do au-
xílio emergencial de R$ 600
para R$ 300 e o fim da carên-
cia no pagamento de vários ti-
pos de dívidas adiadas no iní-
cio da pandemia.

Para reduzir esses riscos,
o sistema bancário aumentou
o volume de provisões, reser-
vas usadas para cobrir even-
tuais inadimplências. O índi-
ce de cobertura de ativos pro-
blemáticos atingiu 87,83%
em junho,  prat icamente o
mesmo nível observado em
março (87,89%). Os níveis
são os mais altos observados
desde o segundo semestre de
2015, quando o índice ultra-
passou 88% após a retirada
do grau de investimento (selo
de bom pagador) do Brasil
por agências internacionais
de classif icação de r isco.
(Agencia Brasil)

O Indicador Antecedente
Composto da Economia Brasi-
leira (Iace), da Fundação Getu-
lio Vargas (FGV), teve alta de
1,2% em setembro deste ano.
Com isso, o indicador chegou a
121,9 pontos, 1,9 ponto acima
de fevereiro, ou seja, do perío-
do pré-pandemia no Brasil.

O indicador, que acumula
alta de 8,6% em seis meses, bus-
ca antecipar tendências da eco-
nomia do país com base em
oito componentes: taxa refe-
rencial de swaps DI pré-fixada
- 360 dias (do Banco Central),

Indicador antecedente da
economia brasileira cresce

1,2% em setembro
Ibovespa, Índice de produção
física de bens de consumo du-
ráveis (do IBGE), índices de
termos de troca e de quantum
de exportações (ambos da Fun-
cex), além dos índices de expec-
tativas da indústria, serviços e
consumidor (da FGV).

Já o Indicador Coincidente
Composto da Economia Brasi-
leira (ICCE), que mensura as
condições econômicas atuais,
ficou estável em 103,9 pontos,
no mesmo período. Em seis me-
ses, o indicador acumula alta de
1,8%. (Agencia Brasil)

Governo atinge meta de mil serviços
digitalizados em quase dois anos

O número de serviços públi-
cos transformados em digitais
superou a marca de mil desde
janeiro de 2019, divulgou  na
quinta-feira (15) o Ministério da
Economia. A pasta adiantou a
meta, originalmente prevista
para ser alcançada apenas no fim
deste ano.

O portal gov.br oferece
3.901 serviços públicos, dos
quais 2.412 (61,8%) são total-
mente digitalizados. A página
oferece 610 serviços (15,6%)

parcialmente digitalizados, com
etapas executadas pela internet,
mas que ainda exigem algum pro-
cedimento presencial, como en-
trega de documentos. Por fim,
existem 879 serviços não di-
gitais (22,5%), que só podem
ser iniciados no site, mas exi-
gem a presença física nas de-
mais fases.

Até esta quinta-feira, 81,2
milhões de brasileiros são usu-
ários do portal gov.br, com lo-
gin e senha próprios. Segundo

a Secretaria Especial de Des-
burocratização, Gestão e Go-
verno Digital do Ministério da
Economia, o portal atualmente
gera economia de cerca de R$
2 bilhões por ano, sendo R$ 1,5
bilhão para a população, que
deixa de se deslocar, e de R$
500 milhões para o governo.

Até o fim de 2022, o gover-
no pretende digitalizar 100%
dos serviços federais, que pas-
sarão a ser totalmente feitos
pelo portal gov.br. O cronogra-

ma está definido na Estratégia
de Governo Digital, que pre-
tende economizar R$ 38 bi-
lhões em cinco anos (de 2020
a 2025), com a eliminação do
consumo de papel e a redução
da burocracia e da locação de
estrutura. Segundo o governo, a
maior parte dos servidores que
atualmente fazem atendimento
presencial pode ser remaneja-
da para outras funções, como
análise de documentos. (Agen-
cia Brasil)

Rebanho bovino cresce em 2019,
influenciado pelo cenário externo

A Pesquisa da Pecuária Mu-
nicipal (PPM 2019), divulgada
na quinta-feira (15) pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), mostra que
o rebanho de bovinos, com
214,7 milhões de cabeças e alta
de 0,4%, foi superado no ano
passado pelo de galinhas, com
249,1 milhões de cabeças e ele-
vação de 1,7%. Os suínos soma-
ram 40,6 milhões de cabeças,
redução de 1,6%, na compara-
ção com o ano anterior.

De acordo com o IBGE, a
pecuária brasileira teve em 2019
influência do contexto interna-
cional. Abalada pela peste suína
e visando a atender o mercado
crescente interno, a China im-
portou do Brasil 497,7 mil to-
neladas de carne bovina, expan-
são de 54,4% ante 2018, ao mes-
mo tempo em que aumentava a
importação de carne suína em
61,7%, o que levou o Brasil a
registrar 244,1 mil toneladas
desse produto.

O rebanho bovino nacional
cresceu 0,4% em 2019, depois
de dois anos de retração. A Re-
gião Nordeste e o estado de
Mato Grosso responderam pelo
leve incremento, com aumentos
de seus plantéis da ordem de
2,7% e 5,1%, respectivamente.
Em termos de efetivo de bovi-
nos, a liderança foi assumida no
ano passado por Mato Grosso,
com 31,7 milhões de cabeças e
parcela de 14,8% no rebanho
nacional. A Região Centro-Oes-
te permaneceu líder em parti-
cipação no efetivo de bovinos
no país (34,5%), com um to-
tal de 74 milhões de cabeças .
O maior município produtor
foi São Félix do Xingu (PA),
com 2,2 milhões.

Leite
A pesquisa mostra que a pro-

dução nacional de leite somou
34,8 bilhões de litros, segundo
maior volume registrado na sé-
rie iniciada em 1974, com alta
de 2,7% frente ao ano anterior.
O resultado apurado em 2019
ficou abaixo apenas do de 2014
(35,1 bilhões de litros). Minas
Gerais respondeu por 27,1% da
quantidade total produzida, au-
mento de 5,7% em relação a
2018.

Já o efetivo de vacas orde-
nhadas caiu 0,5%, atingindo
16,3 milhões de cabeças. A pro-
dutividade foi de 2.141 litros de
leite por vaca no ano. Os três
estados líderes na produção de
leite tiveram retrações em 2019
nos planteis, sendo -0,3% em
Minas Gerais, -2,3% em Goiás
e -3,7% no Paraná.

O preço médio pago pelo li-
tro de leite no Brasil subiu 6,7%
no ano passado, chegando a R$
1,24. Em razão do aumento do
volume e do preço, o valor de
produção evoluiu 9,6% ante
2018, totalizando R$ 43,1 bi-
lhões. A pesquisa revela que da
mesma forma que ocorreu em
2018, o menor preço do litro de
leite foi observado em Rondô-
nia (R$ 0,90), enquanto o maior
ocorreu no Amapá (R$ 2,27). O
município de Castro (PR) foi o
maior produtor nacional, com
280 milhões de litros, quantida-
de inferior em 4,2% à do ano
anterior.

Ovos de galinhas
O efetivo de galináceos so-

mou 1,5 bilhão de cabeças, au-
mento de 0,1%, com a Região
Sul na liderança, respondendo
por 46% do total. Em relação ao
efetivo de galinhas, o Sudeste do
país ocupou a primeira posição
no ranking, com 38,1% do total
de 249,1 milhões de cabeças. As
maiores participações no plan-
tel de galinhas foram observa-
das em São Paulo (22,1%) e
no Paraná (10,2%). Por muni-
cípios, Santa Maria de Jetibá
(ES) apresentou o maior efe-
tivo de galinhas e de galináce-
os. Entre os estados, os líde-
res em galináceos foram o Pa-
raná (26,5% do total nacional),
São Paulo (14,0%) e o Rio
Grande do Sul (10,5%).

A produção de ovos de gali-
nha atingiu 4,6 bilhões de dúzi-
as, recorde na série histórica,
resultado 4,2% acima do ano
anterior e rendimento estimado
em R$ 15,1 bilhões. O Sudeste
concentrou 43,4% do total, sen-
do que o estado de São Paulo
participou sozinho com 24,5%
desse volume. A pesquisa mos-
tra que 5.429 municípios apre-
sentaram alguma produção de
ovos de galinha no ano passado,

destacando também Santa Maria
de Jetibá (ES).

Suínos
O levantamento feito pelo

IBGE revela que apesar da que-
da de 1,6% no efetivo de suínos,
o número de matrizes subiu pelo
terceiro ano consecutivo, com
alta de 0,5%, atingindo 4,8 mi-
lhões de cabeças. A Região Sul
lidera o rebanho suíno, com 20
milhões de cabeças, responden-
do por 49,5% do total, embora
tenha sofrido queda de 2,4% em
comparação a 2018.

A Região Nordeste foi a úni-
ca a registrar acréscimo em seu
rebanho (+2,1%), um total de
5,9 milhões de cabeças. Santa
Catarina é o primeiro estado do
ranking da suinocultura, com
efetivo de 7,6 milhões. Em ter-
mos municipais, Toledo (PR)
aparece na primeira posição,
com 1,2 milhão de cabeças.

Houve aumento em 2019
tanto no efetivo de codornas, que
alcançou 17,4 milhões de aves
(+3,4%), quanto na produção de
ovos, de 315,6 milhões de dúzi-
as (+5,9%). A Região Sudeste
respondeu por 63,5% de codor-
nas e por 67,3% da produção de
ovos. Devido a investimentos
na criação de codornas, o Es-
pírito Santo superou São Pau-
lo na produção de ovos dessas
aves, com aumento de 14,9%.
Santa Maria de Jetibá lidera a
criação de codornas desde 2016
e desde 2015, também a produ-
ção de ovos.

Entre as criações de porte
médio, caprinos e ovinos mos-
traram expansão de 5,3% e 4,1%
no ano passado, respectivamen-
te, somando 11,3 milhões de
caprinos e 19,7 milhões de ovi-
nos. A Região Nordeste res-
pondeu por 94,6% e 68,5% dos
rebanhos, respectivamente.
Bahia é o primeiro estado do
ranking para os dois rebanhos,
com os maiores  planteis nas lo-
calidades de Casa Nova, Juazei-
ro e Curaçá.

Pìscicultura
Por outro lado, a piscicul-

tura nacional registrou cresci-
mento de 1,7%, com 529,6 mil
toneladas. A principal produ-
tora foi a Região Sul, que res-

ponde por 32,9% da piscicul-
tura brasileira. O ranking es-
tadual teve como primeiro
colocado o Paraná (23,9% do
total nacional). O principal
município produtor foi Nova
Aurora (PR).

Por espécies, a produção
de tilápia foi ampliada em
3,5% em 2019, ante o ano an-
terior , somando 323,7 mil to-
neladas e correspondendo a
61,1% da quantidade de peixes
produzida no Brasil. Sul e Su-
deste responderam por 72,5%
do total produzido. A segunda
espécie mais produzida em
2019 foi o tambaqui,  com
101,1 mil toneladas, destacan-
do-se a Região Norte, com
72,4% do volume nacional. O
município de Ariquemes (RO)
se manteve como líder . Em
seguida, vieram os peixes tam-
bacu e tambatinga, com 40,1
mil toneladas. O Centro-Oes-
te respondeu por 55,6% des-
se total.

O camarão criado em cati-
veiro produziu 54,3 mil tone-
ladas no ano passado, com alta
de 18,8% sobre o ano anteri-
or. A carcinicultura é liderada
pela Região Nordeste desde o
início da série histórica da
pesquisa. Rio Grande do Nor-
te e Ceará foram os destaques,
com participações de 38,2% e
30,8% do volume total, res-
pectivamente.  Pendências
(RN) foi o principal municí-
pio produtor.

Mel
A produção de mel atingiu

46 mil toneladas em 2019,
com alta de 8,5% em compa-
ração a 2018. Em função, po-
rém, da queda do preço médio
pelo segundo ano consecuti-
vo, o valor de produção caiu
1,8%, somando R$ 493,7 mi-
lhões no ano passado. O mai-
or crescimento, em termos
absolutos, foi verificado na
Região Nordeste (10,7%),
ficando com 34,3% do total
nacional, depois da Região
Sul, com 38,2%. O Paraná
respondeu por 15,7% da pro-
dução nacional de mel, des-
tacando-se o município de
Ortigueira (795,4 toneladas)
(Agencia Brasil)
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Mobilidade Participações e Concessões S.A. - CNPJ/MF Nº 29.206.359/0001-00 
NIRE Nº 35.300.511.026 - Companhia Fechada - AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos os Senhores Acionistas da Mobilidade Participações e Concessões S.A. (“Companhia”) 
que se encontram disponíveis na sede social da Companhia, na Cidade e Estado de São Paulo, na 
Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, sala 3, Vila Olímpia, os documentos referidos no 
Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. 
São Paulo/SP, 13 de outubro de 2020. Luís Augusto Valença de Oliveira - Diretor Presidente. Igor 
de Castro Camillo -

Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0003908-43.2020.8.26.0009) - Processo 
principal: 1003847-44.2015.8.26.0009. O Dr. Luiz Fernando Pinto Arcuri, Juiz de Direito da 1ª Vara 
Cível - Foro Regional IX - Vila Prudente. Faz Saber a David Alves de Lima, CPF 212.879.628-82, 
que a Ação de Procedimento Comum, requerida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São 
Paulo S.A., foi julgada procedente, condenando o réu ao pagamento de R$ 279.597,73 (junho/2020), 
corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais cominações. 

dias 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 o executado, independente de penhora 

publicado na forma da lei. São Paulo, aos 01 de setembro de 2020.              B 15 e 16/10

Citação Prazo 20 dias Processo nº 1012216-74.2017.8.26.0100. A Dra. Thania Pereira Teixeira de 
Carvalho Cardin, Juíza de Direito da 36ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Brasil Sul 
Comércio de Pedras Semipreciosas e Artesanato Ltda, CNPJ 04.499.867/0001-94, na pessoa de seu 
representante legal, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o 
recebimento de R$ 118.382,73 (agosto/2017), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao 

o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa  
(Art. 701 do NCPC), que a tornará isenta das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno 
direito o título executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso 
IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do 

Intimação - Prazo 20 dias Cumprimento de sentença (0037804-95.2020.8.26.0100) - Processo principal: 
1090847-32.2017.8.26.0100. O Dr. Guilherme Santini Teodoro, Juiz de Direito da 30ª Vara Cível - Foro 
Central Cível, Faz Saber a Maria Lygia Fiorelli de Macedo, CPF 087.574.148-74 e Espólio de Wanderley 
Mureb de Macedo, na pessoa de sua inventariante, que a Ação de Procedimento Comum, requerida 
por Condomínio Edifício Vera Lúcia, foi julgada procedente, condenando os réus ao pagamento de  
R$ 16.443,17 (agosto/2020), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e 
demais cominações. Estando os executados em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que, em 15 

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 os executados, 
independente de penhora ou nova intimação, ofereçam suas impugnações (art. 525 do C.P.C.).  

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 
1119146-53.2016.8.26.0100 ( U-1306 ) A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito 
da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São 
Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Elisangela da Silva Almeida ajuizou 
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Dr. Alencar Guimarães, nº 
159, Vila Carrão - São Paulo/SP, com área de 167,06 m², contribuinte nº 116.280.0038-3, alegando posse mansa 
e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 22 de setembro de 2020. 

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS 

DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 4ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. 
(SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA BETA SECURITIZADORA S.A, A PARTIR DE 30/04/2019)

A ISEC SECURITIZADORA S.A (sucessora por incorporação da Beta Securitizadora S.A, a partir de 30/04/19). 
(“Securitizadora”), na qualidade de emissora dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 4ª Série da 2ª Emissão, e nos 
termos da cláusula Décima do Termo de Securitização (“CRI”, “Emissão” e “Termo de Securitização”, respectivamente), 
CONVOCA os Titulares dos CRI a participar de Assembleia Geral dos Titulares dos CRI (“AGT”) que será realizada, em 
Segunda Convocação, no dia 26 de outubro de 2020, às 11:00 horas, de modo exclusivamente digital e remoto, 
através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN 
CVM 625”), sendo o acesso disponibilizado individualmente para cada titular de CRI devidamente habilitados nos termos 
desse Edital, a fi m de deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Autorização para a Devedora promover junto à Prefeitura 
de São Paulo, a atualização das Matriculas de nº 75.797, 26.931 e 97.810, autorizando a Securitizadora assinar todo e 
quaisquer documentos relacionados a atualização, incluindo o requerimento de unifi cação de área; memorial de 
incorporação e declarações previstas no artigo 32 da Lei 4.591/64 e seguintes; minuta da convenção de condomínio e 
regulamento interno; escritura de doação de calçada; croqui da doação de calçada; procuração por instrumento público 
para que a Devedora possa eventualmente aprovar modifi cativos ao projeto, incorporação e especifi cação; todas as 
plantas necessárias à obtenção do auto de conclusão de obra; Termo de Compromisso Ambiental; bem como todos os 
documentos e aprovações necessárias perante todos e quaisquer órgãos municipais, estaduais e federais, tais como, 
SMT, CETESB, DEPAVE, SVMA; todos os documentos e requerimentos perante o registro de imóveis competente; 
requerimento de averbação da construção, enfi m, tudo o que se fi zer necessário para os referidos procedimentos; (ii) a 
autorização à Securitizadora em conjunto com o Agente Fiduciário a realizarem todos os atos e celebrar todos e quaisquer 
documentos que se façam necessários para implementar o deliberado no item (i) acima. O material necessário para 
embasar a deliberação dos investidores está disponível (i) no site da Emissora: www.isecbrasil.com.br; e (ii) no site da 
CVM: www.cvm.gov.br. Em razão dos impactos causados pela pandemia de Covid-19 e, em conformidade com a Instrução 
CVM nº 625, de 14 de maio de 2020, a Assembleia será realizada de modo exclusivamente digital, por meio de plataforma 
eletrônica, cujo acesso será disponibilizado pela Securitizadora àqueles que enviarem um correio eletrônico para 
gestao@isecbrasil.com.br e juridico@isecbrasil.com.br com cópia para spestruturacao@simplifi cpavarini.com.br, com os 
documentos de representação, até o horário da Assembleia. Por documento de representação, consideramos o 
recebimento de cópia dos documentos de identifi cação com foto e assinatura dos titulares de CRI, para os titulares de 
CRI pessoa física, ou os documentos que comprovem os regulares poderes de representação concedidos àqueles que 
participarão em representando determinados titulares de CRI. Para fi ns de verifi cação da regular representação, serão 
aceitos como documentos de representação: (i) pessoa física - cópia digitalizada do documento de identidade do titular 
de CRI, ou caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração acompanhada do documento de 
identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, 
contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com fi rma reconhecida sobre a assinatura, abono 
bancário ou assinatura eletrônica; (ii) demais participantes: a) cópia do estatuto ou contrato social ou documento 
equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do titular de CRI, e cópia 
digitalizada de documento de identidade do respectivo representante legal; b) caso representado por procurador, cópia 
digitalizada da procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, 
bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá 
estar com fi rma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica. Informações Adicionais - 
Instrução de Voto à Distância: (i) Os titulares de CRI poderão enviar seu voto de forma eletrônica previamente à 
Assembleia, por meio do envio de procuração com orientação expressa de voto nos exatos termos da ordem do dia, em 
que o titular de CRI deverá orientar expressamente o procurador a votar favoravelmente, contrariamente ou abster-se 
quanto à matéria da ordem do dia. Referida procuração deverá ter sua cópia digitalizada enviada por correio eletrônico 
para gestao@isecbrasil.com.br e juridico@isecbrasil.com.br com cópia para spestruturacao@simplifi cpavarini.com.br, 
até o horário da Assembleia, e deverá ser acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto 
e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a 
procuração deverá estar com fi rma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica. Referidas 
orientações expressas de voto recebidas regularmente por e-mail, conforme os termos acima estipulados, serão 
computadas para fi ns de apuração de quórum, o qual que levará também em consideração eventuais votos proferidos 
durante a Assembleia; (ii) Após o horário de início da Assembleia, os Titulares de CRI que tiverem sua presença 
verifi cada em conformidade com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica 
de realização da Assembleia, verbalmente ou por meio do chat que fi cará salvo para fi ns de apuração de votos. Caso não 
seja possível manifestar seu voto por meio da plataforma eletrônica de realização da Assembleia, o Titular de CRI poderá 
manifestar seu voto por correio eletrônico enviado para gestao@isecbrasil.com.br e juridico@isecbrasil.com.br com 
cópia para spestruturacao@simplifi cpavarini.com.br. A Securitizadora e o Agente Fiduciário permanecem à disposição 
para prestar esclarecimentos aos Titulares de CRI no ínterim da presente convocação e da Assembleia Geral. Conforme 
art. 7º da IN CVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo à eventuais documentos apresentados durante a 
Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 16 de outubro de 2020.
ISEC SECURITIZADORA S.A 

Sucessora por incorporação da Beta Securitizadora S.A, a partir de 30/04/2019

Família e Sucessões3ª Vara da Família e Sucessões 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARLENE MAGYAR, 
REQUERIDO POR JOSÉ JORGE GONÇALVES NETO - PROCESSO Nº1025732-70.2017.8.26.0001.O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Lucia Freitas Schmitt 
Corrêa, na forma da Lei, etc.FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 06/02/2019 18:34:08, foi decretada a INTERDIÇÃO de MARLENE MAGYAR, CPF 087.628.088-26, declarando-
o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter 
DEFINITIVO, o(a) Sr(a).José Jorge Gonçalves Neto . O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, 
e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de março de 2019                          [16] 

ENGIE SOLAR PARACATU GERAÇÃO CENTRALIZADA HOLDING S.A.
NIRE 35300497457 - CNPJ/MF nº 26.545.074/0001-05

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28/08/2020
1. Data, hora e local: realizada em 28/08/2020, às 10h, na sede social da Engie Solar Paracatu 
Geração Centralizada Holding S.A. (“Companhia”), situada na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 
716 - 2º Andar, Cidade Monções, Município de SP/SP, CEP 04571-926. 2. Convocação e Presença: 
dispensada a convocação, tendo em vista a presença da acionista detentora da totalidade do capital 
social da Companhia, de acordo com a assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas, 
conforme previsto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 3. Mesa: 
Os acionistas designam o Sr. Anderson Garofalo Concon como Presidente e o Sr. Francisco Henrique 
de Vasconcelos Parra como Secretário. 4. Ordem do Dia: (I) Deliberar sobre a redução do capital 
social da Companhia, com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. 
5. Deliberações: Tendo a assembleia sido devidamente instalada, após exame das matérias constantes 
da ordem do dia, a acionista aprova as seguintes deliberações: 5.1. Tendo em vista que o capital social 
da Companhia encontra-se totalmente integralizado e, por julgar o capital social excessivo para a 
realização do objeto social da Companhia, a acionista aprova, com fulcro no artigo 173 da Lei das 
S.A., a redução do capital social da Companhia, no montante R$ 360.478.006,00, com cancelamento 
das ações correspondentes e mediante a restituição do montante à acionista Solairedirect Holding 
Brasil S.A. 5.2. Considerando a redução do capital social da Companhia ora efetivada, o capital social 
da Companhia passa de R$ 617.266.061,00 para R$ 256.788.055,00, representado por 256.788.055 
ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal. 5.3. Diante da redução do capital, o Artigo 5º do 
Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital social da 
Companhia é de R$ 256.788.055,00 (duzentos e cinquenta e seis milhões, setecentos e oitenta e oito 
mil e cinquenta e cinco reais), representado por 256.788.055 (duzentos e cinquenta e seis milhões, 
setecentas e oitenta e oito mil e cinquenta e cinco) ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal.” 
5.4. A acionista consigna que o Conselho Fiscal da Companhia não foi instalado no presente exercício, 
não havendo, portanto, parecer a ser apresentado quanto à redução deliberada, nos termos do artigo 
173, §1º da Lei das S.A. 5.5. A acionista registra que, em face do disposto acima e nos termos do 
artigo 174 da Lei das S.A., a eficácia da deliberação de redução do capital social fica condicionada ao 
cumprimento do que segue: (I) publicação da presente ata antes do seu respectivo registro perante a 
Junta Comercial do Estado de São Paulo; e (II) decurso do prazo de 60 dias, contados da data da 
publicação, sem que tenha sido apresentada pelos credores quirografários oposição à deliberação 
aqui prevista ou, em tendo ocorrido oposição, mediante prova do pagamento e/ou depósito judicial 
respectivo. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis fazer uso da palavra, 
determinou o Sr. Presidente que se encerrasse a assembleia, sendo suspensa a sessão e lavrada a 
presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada e refletida em livro próprio. Presidente da Mesa: 
Anderson Garofalo Concon. Secretário: Francisco Henrique de Vasconcelos Parra. Acionista 
Presente: Solairedirect Holding Brasil S.A., representada por seu Diretor Sr. Anderson Garofalo 
Concon. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. São Paulo, 28 de agosto de 2020. Mesa: 
Anderson Garofalo Concon - Presidente; Francisco Henrique de Vasconcelos Parra - Secretário. 
Acionista Presente: Solairedirect Holding Brasil S.A. - Anderson Garofalo Concon.

SELO CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. CNPJ nº 18.059.151/0001-80 - NIRE 35.227.504.797 - Ata de Reunião 
de Sócios nº 001/2020 - Pelo presente instrumento particular os abaixo-assinados: a) Sergio Longo, brasileiro, casado, empresá-
rio, RG 6.924.425-X-SSP/SP e CPF 856.775.668-53, residente e domiciliado em Santana de Parnaíba/SP, na Alameda Marquesas, 
57- Tamboré Residencial 2- CEP 06543-160; e b) Léia Regina Longo, brasileira, solteira, maior, advogada, RG 4.983.028-SSP/SP 
e CPF 022.219.918-00, residente e domiciliada na Rua Corgie Assad Abdalla, 880 - apartamento 61 - Jardim Leonor - São Paulo/SP 
- CEP.: 05622-010; c) Giuliano Longo, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG 38.018.292-0-SSP/SP e CPF 370.505.218-
76, residente e domiciliada em Santana de Parnaíba/SP, na Alameda Marquesas,  57- Tamboré Residencial 2- CEP 06543-160: Na 
qualidade de únicos sócios representando 100% do Capital Social da Sociedade empresária limitada denominada “Selo Consultoria e 
Gestão Empresarial Ltda.”, com sede em Barueri/SP, na Avenida Sagitário 743 - 5º andar, Alphaville Conde I - CEP 06473-073, CNPJ 
18.059.151/0001-80, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP NIRE 35.227.504.797, em 06/05/13 e última alteração (4ª alte-
ração) também registrada em aludido órgão sob nº 205.579/20-6 em 22/06/2020; Reuniram-se nesta data na sede social da sociedade 
para deliberarem a redução de seu capital social, já totalmente integralizado, considerado excessivo em relação ao objeto da sociedade 
que consiste na prestação de serviços de consultoria e gestão empresarial. Assim, de conformidade com o Artigo 1.082, inciso II do 
Código Civil de 2002, foi aprovada por unanimidade a redução de capital social em R$ 2.948.000,00, que será restituído exclusivamente 
ao sócio Sergio Longo, em moeda corrente nacional e bens, passando o Capital Social da sociedade a ser de R$ 47.000,00. Deliberam 
também a alteração do valor nominal da quotas para R$ 470,00 cada uma, passando assim o capital social de R$ 47.000,00 a ser 
representado por 100 quotas no valor nominal de R$ 470,00 cada uma, assim distribuídos entre os sócios:
Sócio nº de quotas Valor em R$ %
Sergio Longo 98 46.060,00 98
Léia Regina Longo 1 470,00 1
Giuliano Longo 1 470,00 1
Total 100 47.000,00 100
Uma vez satisfeitas as exigências do Artigo 1.084 do Código Civil/2002, o valor devido ao sócio SERGIO LONGO será restituído no prazo 
de 12 meses a contar de então, ficando a sociedade autorizada a compensar com o valor a ser restituído eventuais débitos (mútuos) 
do sócio frente a mesma. A administração da Sociedade fica autorizada a realizar todos e quaisquer atos necessários para assegurar 
a redução de capital social e a restituição do valor correspondente ao sócio em questão, de acordo com os termos e condições ora 
aprovados, bem como da legislação aplicável. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião de 
Sócios para a lavratura desta ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os sócios. Barueri, 21/09/2020. Sérgio Longo - Sócio; 
Léia Regina Longo - Sócia; Giuliano Longo - Sócio
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Covid-19: prioridade será de vacina
em fase mais avançada, diz governo

Nacional
Jornal O DIA SP
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O secretário executivo do
Ministério da Saúde, Elcio Fran-
co, afirmou na quinta-feira (15)
que a pasta acompanha o desen-
volvimento de mais de 200 vaci-
nas em fase de produção em
todo o mundo para o combate à
covid-19.

“Estamos aderindo a qual-
quer iniciativa de desenvolvi-
mento de vacinas que nos ofe-
reça segurança, eficácia e que
fique pronta antes, ou seja, em
um prazo mais curto, que tenha
produção em escala em quanti-
dade para imunizar a população
brasileira, a ser inserida no Pro-
grama Nacional de Imuniza-
ções”, disse.

Segundo Franco, nenhuma
vacina em estudo está descarta-
da e a prioridade está naquelas
em fase mais adiantada de tes-
tes. Entre os critérios da pasta
para a aquisição está a seguran-
ça da vacina, “eficácia, produ-
ção no mais curto prazo, produ-

ção em escala que atenda as
nossas necessidades e preço
acessível que esteja sendo pra-
ticado em mercado”, afirmou.

Em setembro, o governo tam-
bém anunciou o investimento de
R$ 2,5 bilhões para a entrada do
país na Covax Facility. Dessa
forma, espera-se que o país pos-
sa comprar imunizantes para ga-
rantir a proteção de 10% da po-
pulação até o final de 2021, o que
permite atender populações
consideradas prioritárias.

“Com relação à iniciativa Co-
vax-Facility, nós ainda não te-
mos um cronograma. Estamos
acompanhando a todos os labo-
ratórios. Mas existe uma previ-
são, um prognóstico de que te-
remos o acesso a 40 milhões de
doses de vacina durante o pri-
meiro semestre de 2021”, expli-
cou Franco.

Pelo cronograma da pasta, a
perspectiva é de 100 milhões de
doses da vacina Oxford/Astra-

Zeneca-Fiocruz no primeiro se-
mestre de 2021 e outras 110 mi-
lhões de doses adicionais no
segundo semestre de 2012.

“Uma encomenda tecnológi-
ca foi feita, não é uma aquisição.
Essa encomenda tecnológica vai
proporcionar um escalonamen-
to de cerca de 100 milhões de
doses de vacina e de uma trans-

ferência de tecnologia a ser ab-
sorvida pela Fiocruz. Essa trans-
ferência de tecnologia possibili-
tará a produção do insumo ou
do ingrediente farmacêutico para
a produção de vacinas. Isso vai
ocorrer no mês de abril”, deta-
lhou o secretário.

De acordo com balanço apre-
sentado na quinta-feira, o gover-

no repassou a estados e municí-
pios R$ 29,7 bilhões por meio de
crédito extraordinário para ações
de enfrentamento à covid-19.
Deste valor, R$ 9,8 bilhões fo-
ram destinados para estados e
R$ 19,9 para municípios.

Os gestores do órgão pre-
sentes na entrevista informaram
que foram entregues até o mo-
mento 11.218 ventiladores pul-
monares.

A pasta já habilitou 15.144 lei-
tos de UTI em estados e municí-
pios, dos quais prorrogou 8.827
exclusivamente para covid-19.
Para isso, foram repassados R$
2,6 bilhões. A habilitação é um
custeio de parte das despesas de
manutenção dessa estrutura, en-
quanto as secretarias locais de-
vem arcar com os profissionais e
com outros tipos de gastos.

Foram habilitados também
1.371 leitos de suporte ventila-
tório para covid-19, considera-
das estruturas intermediárias de

atendimento dos pacientes, com
menos recursos do que os lei-
tos de UTI.

Ao todo, foram entregues
281,2 milhões de unidades de
Equipamentos de Proteção Indi-
vidual (EPI). Além disso, foram
distribuídas 24 milhões de uni-
dades de medicamentos.

O balanço dos testes teve
até o momento 7,6 milhões de
kits RT-PCR (laboratoriais) dis-
tribuídos a estados e municípi-
os e 4,4 milhões analisados. Se-
gundo a pasta, incluindo testes
sorológicos e os de tipo rápido
(anticorpo e antígeno), foram re-
alizados mais de 17 milhões de
testes.

Contudo, vale lembrar que
apenas os testes laboratoriais
servem para diagnóstico fiel da
infecção, enquanto os testes rá-
pidos contribuem para avaliar a
evolução da pandemia nos lo-
cais e se o indivíduo já pegou a
doença. (Agencia Brasil)

Capes oferece 300 mil vagas
em cursos virtuais para

professores
A Coordenação de Aperfei-

çoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes), fundação vin-
culada ao Ministério da Educa-
ção (MEC), está oferecendo cin-
co novos cursos gratuitos para
professores da educação básica
e estudantes de licenciatura de
todo o país.

Frutos de uma parceria com a
Universidade Estadual do Mara-
nhão (UEMA) e  ministrados à
distância, os cursos buscam pre-
parar profissionais da educação
básica para que utilizem ferramen-
tas digitais em suas aulas, seja
em ambientes virtuais, seja nas
atividades presenciais após o re-
torno às salas de aula.

Estão sendo oferecidas 300
mil vagas para os seguintes cur-
sos: Como Produzir Videoaulas
(25 horas de duração); Mediação
em Ensino à Distância-EaD (30
horas); Desenho Didático para o
Ensino On-Line (50 horas); Mul-
timeios em Educação e Psicolo-
gia na Educação, ambos com 60
horas de duração.

Segundo o ministro da Edu-
cação, Milton Ribeiro, o estímu-
lo ao uso de ferramentas online
em sala de aula e à produção de
materiais audiovisuais faz parte
da estratégia de capacitação dos
profissionais do setor.

“A pandemia da covid-19 afe-
tou a maioria das instituições de

educação do país, levando os
professores a adaptar as aulas
presenciais para a modalidade
virtual. Essa capacitação não
será apenas pensando no atual
momento que vivemos. As aulas
online são uma realidade com ou
sem pandemia. Temos que inves-
tir no desenvolvimento de con-
teúdos”, declarou o ministro, jus-
tificando a iniciativa.

As inscrições começaram
na quinta-feira (15) e poderão
ser feitas pelos próximos 30
dias, ou até o preenchimento
das 300 mil vagas. Podem parti-
cipar professores em exercício
e estudantes de licenciatura.
(Agencia Brasil)

Risco de exposição ao coronavírus
em aviões é muito baixo, diz estudo

do Departamento da Defesa
O risco de exposição ao co-

ronavírus em aviões é muito bai-
xo, revelou um estudo do Depar-
tamento da Defesa dos Estados
Unidos divulgado na quinta-fei-
ra (15), um sinal positivo para o
setor aéreo, que tenta se recupe-
rar do efeito devastador da pan-
demia sobre as viagens.

Quando um passageiro sen-
tado está usando máscara, uma
média de 0,003% das partículas
de ar dentro da zona de respira-
ção ao redor da cabeça de uma
pessoa são infecciosas, mesmo
que todos os assentos estejam
ocupados, segundo o estudo.

O teste supôs só uma pessoa
infectada no avião e não simulou
os efeitos da movimentação de

passageiros pela cabine.
O estudo, realizado a bordo

de aeronaves Boeing 777 e 767
da United Airlines, mostrou que
as máscaras ajudam a minimizar a
exposição a infecções quando
alguém tosse, mesmo em assen-
tos vizinhos.

Cerca de 99,99% das partícu-
las foram filtradas para fora da
cabine dentro de seis minutos
devido à circulação rápida do ar,
à ventilação de ar em sentido para
baixo e aos sistemas de filtragem
da aeronave.

O estudo estimou que, para
receber uma dose infecciosa, um
passageiro teria que voar 54 ho-
ras em um avião com uma pessoa
contaminada.

A pesquisa durante seis me-
ses envolveu 300 testes durante
38 horas de voo e 45 horas de
testes em solo. Isso foi feito libe-
rando partículas do mesmo tama-
nho do novo coronavírus em
toda a cabine por seção, cada uma
com 42 sensores representando
outros passageiros que poderi-
am entrar em contato com as par-
tículas.

Cada teste liberou 180 milhões
de partículas —o número de par-
tículas que seriam produzidas por
milhares de tosses.

Os participantes do estudo
incluíram a Agência de Projetos
de Pesquisa Avançada de Defe-
sa e a Boeing Co, entre outros.
(Agencia Brasil)
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Embalagens Ubatuba Ltda. – CNPJ/ME nº 43.383.686/0001-50 – NIRE 35.200.898.182
Edital de Convocação para Reunião de Sócios

Ficam convocados os Srs. Sócios da empresa Embalagens Ubatuba Ltda., com a sua sede social na Rua Alcântara nº 805, 
Vila Maria, São Paulo-SP no dia 27/10/2020, às 14h00 para deliberar e discutir a seguinte ordem do dia: 1) transferência 
das cotas da sócia Renata Lenarduci Silva para Luciano Henrique Silva; 2) alteração do contrato social da Sociedade com 
a inclusão de cláusula de convocação de reunião por carta com aviso de recebimento e telegrama, dispensando-se as 
publicações em Diário Oficial, e alteração do contrato social da Sociedade para prever a exclusão de sócio por justa causa 
ou falta grave, nas hipóteses previstas contratualmente. Outros assuntos de interesse social. São Paulo-SP, 16/10/2020. 
Renata Lenarduci Silva e Luciano Henrique Silva – Sócios. (16, 17 e 20/10/2020)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011147-58.2018.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a NEIDE CALÇA TOGOMORI, CPF 045.347.858-10, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Sociedade Paulista de Educação e Pesquisa Ltda, objetivando a quantia de R$ 3.889,01,
referente ao não pagamento da duplicata de prestação de serviços e os documentos relacionados a comprovação
da prestação dos serviços educacionais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de outubro de 2020.      16 e 17/10

E EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1009610-05.2019.8.26.0003 Classe: Assunto: Interpelação -
Inadimplemento Requerente: Legacy Incorporadora Ltda Requerido: Marcelo Andrade de Oliveira EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009610-05.2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na forma da Lei, etc. Faz
Saber a MARCELO ANDRADE DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da cédula de identidade RG
nº 46.607.932-1- SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 395.937.458-58) que LEGACY INCORPORADORA LTDA., lhe
ajuizou uma ação de INTERPELAÇÃO JUDICIAL, representado pelo instrumento de compromisso de compra e venda
de o Lote “24” da Quadra “31” do loteamento denominado “Residencial Jardim Vitória”., atualmente encontra-se
inadimplente com as parcelas 028/180 a 034/180..., que totaliza a quantia de R$ 7.958,66. Estando o interpelado
em lugar ignorado, expede-se edital de Notificação para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague
as parcelas vencidas e vincendas, atualizadas, sob pena de rescisão do contrato. Fica o interpelado Notificado para
os termos da ação, bem como cientificados de que após o cumprimento, pagas as custas e observada as formalidades
legais, e decorridas as 48 horas os autos serão entregues aO requerente. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de setembro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS PROCESSO Nº 0704587-81.2011.8.26.0020 A MM. Juiza de Direito da
2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr. Fernanda Mendes Simões
Colombini, na forma da Lei, FAZ SABER a DCR COMERCIO DE ALIMENTOS (CNPJ 03.953.863/0001-71) que MG
Entreposto de Carnes Ltda lhes ajuizou uma Ação Monitória para cobrança da quantia de R$ 67.757,32, tendo como
títulos executivos 6 Duplicatas, oriundas das Notas Fiscais e seus respectivos instrumentos de Protestos, sacadas,
vencidas e não pagas. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se o presente edital, para que em 15 dias, a fluir
os 30 dias supra, pague o débito (acrescido de 5% de honorários advocatícios e isenção de custas) ou ofereça
embargos. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial
e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de setembro de 2020. 16 e 17/10

11ª Vara Cível do Fórum Central/SP - Processo nº: 0041326-33.2020.8.26.0100 – Classe/Assunto: Cumprimento de
sentença - Prestação de Serviços - Exequente: Mosteiro de São Bento de São Paulo - Executado: Mario Jaime
Cespedes Calarza. V istos. (Fls. 41/44): Recebo como emenda. Tendo em vista que o devedor foi citado por edital na
face de conhecimento, faz-se necessária a intimação para pagamento de forma editalícia, nos termos do artigo 513,
inciso IV, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, este juízo FAZ SABER a MARIO JAIME CESPEDES CALARZA,
domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movido Cumprimento de Sentença movida por MOSTEIRO DE
SÃO BENTO DE SÃO PAULO, alegando em síntese: O réu deve ser intimado para pagar a condenação no valor de
R$ 3.711,62 (três mil e setecentos e onze reais e sessenta e dois centavos), para Setembro/2020. Encontrando-se
o devedor em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, paguem o
débito apontado com juros e correção monetária, sob pena de prosseguimento da execução e atos de constrição
patrimonial. Será o presente edital publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. Recolha a
parte autora as custas referentes a publicação no DJE, no valor de R$ 175,77, providenciando, no mais, a publicação
do edital em jornais de grande circulação, comprovando-se nos autos, no prazo de vinte dias. Intimem-se. São Paulo,
07 de outubro de 2020. Dimitrios Zarvos Varellis - Juiz de Direito. 16 e 17/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0121662-12.2006.8.26.0004 O MM. Juiz de
Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional IV - Lapa - da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, Dr.
Renato Guanaes Simões Thomsen, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus REMANAR COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ 03.762.829/0001-10; VANESSA HELENA LAWANDOWSKI, brasileira,
solteira, administradora, RG 441834425, CPF 291.485.228-21; e JOAQUIM DE CARVALHO, brasileiro,
solteiro, pensionista, RG 1136863, CPF 248.466.006-53, que lhes foi proposta uma ação de cobrança pelo
procedimento comum cível por parte do Banco do Brasil S/A, alegando, em síntese, o seguinte: que, no dia
28/02/2005, as partes celebraram Contato de Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica nº 421.600.217, figurando
a empresa requerida como creditada e os demais réus como fiadores, através do qual foi concedido limite de
crédito no montante original de R$ 24.500,00. Entretanto, os réus não cumpriram com as obrigações assumidas,
ensejando o vencimento do contrato nas modalidades BB Giro Rápido Crédito Fixo e Crédito Rotativo nº
421.600.220, estando os réus devedores da importância total de R$ 43.570312, correspondendo a quantia de
R$ 22.001,34 à operação BB Giro Rápido Crédito Fixo, atualizado até 12 de maio de 2006 e a quantia de R$
21.568,78 à operação BB Giro Rápido Crédito Rotativo, atualizado até 19 de maio de 2006. Encontrando-se
os réus, acima qualificados, em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua CITAÇÃO, pelo presente
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após
o decurso do prazo deste edital, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados
revéis, caso em que lhes será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de setembro de
2020. 16 e 17/10

Edital de citação  Prazo de 30 dias. Processo nº 1007648-95.2016.8.26.0020 A MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional 
XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dra. Fernanda Mendes Simões Colombini, na forma da Lei, etc. Faz saber a Empório 
Pirituba EIRELI, CNPJ. 15.635.926/0001-20 que lhe foi proposta uma ação Monitória por Distribuidora de Bebidas Pirituba Ltda., alegando 
em síntese: que efetue o pagamento de R$ 17.443,31 (Jun/2016), referente às notas ficais nº 001.282.383, 001.287.793 e 001.285.212 
oriundas da compra de diversas bebidas. Encontrando-se a 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 15 dias, a contar do prazo deste edital, pague o valor referido, atualizado, 
hipótese em que ficará isento de custas e honorários advocatícios, ou ofereça embargos monitórios, sob pena de não o fazendo, constituir-
se de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, prosseguindo-se, no que couber, na forma 
prevista no Livro I da Parte Especial, Título II, do CPC, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de outubro de 2020. 

Edital de citação  Prazo de 20 dias. Processo nº 1036582-23.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da  9ª Vara Cível, do Foro Regional I - 
Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo Tsuno, na forma da Lei, etc. F az saber a(o) Valdeberto Alves de Oliveira, CPF 520.735998-34, que lhe 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Di onísio Gomes Rodrigues, encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 3 dias, sob pena de penhora pague o valor de R$ 2.31 9,82 (Dez/2016), 
valor este referente o descumprimento do contrato de locação do imóvel da Rua Barata Ribeiro nº 372, apto 102, Bela Vista/ SP. O executado poderá 
oferecer embargos à execução, no prazo de 15 dias, contado após prazo supra. No caso de embargos manifestamente protelatórios , o devedor se 
sujeita ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 740, par. un). O reconhecimento do crédito exequente e o depósi to 
de 30% do valor em execução, incluindo custas e honorários, no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer  que seja admitido 
o pagamento do saldo remanescente em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (CPC, art.  745 -A). Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Ser á o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de julho de 2020.  

Edital de citação - Prazo de 30 dias. Processo nº 1005209-94.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mario Chiuvite Júnior, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Higor Miguel Costa, CPF. 
906.834391-20 e Israel Pereira da Silva, CPF. 003.586.808-24, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de E. 
D. T. Participações Ltda., objetivando Declarar a inexistência de relação jurídica entre a parte autora e os requeridos, a inexistência e 
conseqüente nulidade da Procuração por Instrumento Público n° 00287664 lavrada em 15 de Maio de 2017, às fls 359/361 do Livro n° 
3266 perante o 3° Tabelionato de Notas da Capital-SP, a inexistência e conseqüente nulidade da Escritura de venda e compra lavrada em 
14 de Junho de 2017, às fls 31 a 34 do Livro 4500 perante o 22° Tabelionato de Notas da Capital-SP, a inexistência e conseqüente 
nulidade do Registro n° 6 feito às margens da Matrícula n° 110.620 do 4° Registro de Imóveis da Capital-SP, r a inexistência e conseqüente 
indisponibilidade do referido imóvel, constante da mesma matrícula em Averbação n° 07 e a realização de perícia grafotécnica, sendo a 
ação julgada Totalmente procedente, para os devidos fins. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 06 de agosto de 2020 
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Solví Participações S.A.
CNPJ/ME nº 02.886.838/0001-50 - NIRE nº 35.300.158.903

Ata da Reunião do Conselho de Administração de 22.09.2020
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 22.09.2020, às 16 horas, na sede social da Solví Participações S.A. 
(“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Gonçalo Madeira, nº 400 FR, 1º andar, Jaguaré, CEP: 
05348-000. 2. Convocação: A reunião foi convocada nos termos do artigo 16 do Estatuto da Companhia. 3. Presença: 
Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 17, §1º do 
Estatuto da Companhia. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Leal Villa e secretariados pelo 
Sr. Fernando Lima Rocha Lohmann. 5. Ordem do Dia: Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia para 
examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) convocação da AGE da Companhia para tratar das 
seguintes matérias (“AGE – Abertura de Capital”): (a) a abertura do capital da Companhia e o pedido de registro de 
emissor de valores mobiliários categoria “B” perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos da 
Instrução CVM nº 480/09 (“Pedido de Registro”); (b) a reforma integral e consolidação do estatuto da Companhia, com 
vistas a adaptá-lo aos requisitos aplicáveis a companhias abertas categoria “B”, nos termos da Lei das S.A. e demais 
normas aplicáveis; (c) a autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetivação das 
deliberações anteriormente indicadas; (ii) eleição do Diretor de Relação com Investidores da Companhia, condicionada 
à aprovação, pela AGE – Abertura de Capital, da reforma do Estatuto da Companhia e do Pedido de Registro; 
(iii) reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia; (iv) aprovação da Política de Divulgação de Informações 
da Companhia, condicionada à aprovação, pela AGE – Abertura de Capital, do Pedido de Registro; e (v) autorização para 
a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. 6. Deliberações 
Tomadas por Unanimidade de Votos: Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração presentes 
deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições: 6.1. Aprovar a convocação da AGE – Abertura de 
Capital. 6.2. Aprovar a eleição da Sra. Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos, brasileira, casada, 
administradora de empresas, RG nº 10.786.537-3 SSP/SP e CPF/ME nº 078.003.088-55, residente na Cidade de São 
Paulo/SP, com escritório comercial na Avenida Gonçalo Madeira, nº 400 FR, 1º andar, Jaguaré, CEP: 05348-000, São 
Paulo/SP, para o cargo de Diretora de Relação com Investidores da Companhia, com mandato até a AGO que examinará 
as demonstrações fi nanceiras do exercício social a encerrar em 31.12.2021. 6.2.1. Consignar que a eleição da Sra. Célia 
Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos para o cargo de Diretora de Relações com Investidores ora aprovada fi ca 
condicionada de forma suspensiva à aprovação, pela AGE – Abertura de Capital, da reforma do Estatuto da Companhia 
e do Pedido de Registro. 6.2.2. Consignar que, sujeito à aprovação, pela AGE – Abertura de Capital, da reforma do 
Estatuto da Companhia, caberá à Diretora de Relações com Investidores (i) representar a Companhia perante a CVM, 
acionistas, investidores, bolsas de valores, Banco Central do Brasil e demais órgãos relacionados às atividades no âmbito 
do mercado de valores mobiliários; (ii) coordenar e orientar o relacionamento e a comunicação entre a Companhia e 
seus investidores, a CVM e demais órgãos nos quais a Companhia tenha valores mobiliários admitidos à negociação; 
(iii) zelar para que a Companhia observe a legislação e regulamentação relativa ao mercado de valores mobiliários, 
inclusive no tocante à divulgação ao mercado das informações relevantes referentes à Companhia e seus negócios; 
(iv) guardar os livros societários e zelar pela regularidade dos seus assentamentos; e (v) consolidação do estatuto social 
da Companhia. 6.2.3. Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação 
aplicável, foi informado que a Diretora ora eleita está em condições de fi rmar, sem qualquer ressalva, a declaração de 
desimpedimento mencionada no artigo 147, § 4º, da Lei 6.404/76 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02, que fi carão 
arquivadas na sede da Companhia. 6.2.4. A Diretora ora eleita será investida em seu cargo no prazo de até 30 dias 
contados da data da aprovação, pela AGE – Abertura de Capital, do Pedido de Registro, mediante a assinatura do 
respectivo termo de posse, a ser lavrado em livro próprio da Companhia, acompanhado da declaração de desimpedimento 
nos termos do item 6.2.2 acima, que fi cará arquivado na sede da Companhia. 6.2.5. Reeleger os demais membros da 
Diretoria Srs. Celso Pedroso, Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos, Lucas Quintas Radel e Patrícia Bicudo 
Barbosa, a seguir qualifi cados, com todos os poderes, prerrogativa e responsabilidades a eles inerentes, e deliberar que 
a Sra. Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos acumulará o cargo de Diretora de Relações com Investidores e o 
cargo de Diretora Financeira e de Gestão de Riscos, passando a Diretoria a ser composta pelos seguintes membros, todos 
com mandato até a AGO que examinará as demonstrações fi nanceiras do exercício social a encerrar em 31.12.2021:  
(i) Diretor Presidente: Celso Pedroso, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG nº 8.412.514 SSP/SP e 
CPF/ME nº 052.993.138-96, residente na Cidade de São Paulo/SP, com escritório comercial na Avenida Gonçalo Madeira, 
nº 400 FR, 1º andar, Jaguaré, CEP: 05348-000, São Paulo/SP; (ii) Diretora Financeira e de Gestão de Riscos e 
Diretora de Relações com Investidores: Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos, brasileira, casada, 
administradora de empresas, RG nº 10.786.537-3 SSP/SP e CPF/ME nº 078.003.088-55, residente na Cidade de São 
Paulo/SP, com escritório comercial na Avenida Gonçalo Madeira, nº 400 FR, 1º andar, Jaguaré, CEP: 05348-000, São 
Paulo/SP; (iii) Diretor de Desenvolvimento Organizacional e Gestão de Pessoas: Lucas Quintas Radel, 
brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 1.712.696-75 SSP/BA e CPF/MF nº 367.635.515-68, residente na Cidade de São 
Paulo/SP, com escritório comercial na Avenida Gonçalo Madeira, nº 400 FR, 1º andar, Jaguaré, CEP: 05348-000, São 
Paulo/SP; e (iv) Diretora Jurídica e de Compliance: Patrícia Bicudo Barbosa brasileira, divorciada, advogada, 
RG nº 17.711.078-8 SSP/SP e CPF/ME nº 279.943.878-45, residente na Cidade de São Paulo/SP, com escritório comercial 
na Avenida Gonçalo Madeira, nº 400 FR, 1º andar, Jaguaré, CEP: 05348-000, São Paulo/SP. 6.3. Aprovar a Política de 
Divulgação de Informações da Companhia, em conformidade e para os fi ns da ICVM 358/02, conforme cópia que fi ca 
arquivada na sede da Companhia, condicionada de forma suspensiva à aprovação, pela AGE – Abertura de Capital, do 
Pedido de Registro. 6.4. Aprovar a autorização aos diretores da Companhia para que realizem todos os atos necessários 
à efetivação das deliberações acima. 7. Encerramento: Nada mais a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se 
lavrou a presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, lida e achada conforme, foi assinada. Confere com 
original lavrado em livro próprio. São Paulo, 22.09.2020. Mesa: Carlos Leal Villa - Presidente, Fernando Lima Rocha 
Lohmann - Secretário. JUCESP nº 425.546/20-2 em 09.10.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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UNIK S.A.
CNPJ nº 08.422.119/0001-64 - NIRE 35.3.00336143

ATA DA AGE DE ACIONISTAS REALIZADA EM 01/09/2020
Data, horário e local: 01/09/2020, às 10:00 horas, na sede social da UNIK S.A. (“Companhia”), 
localizada na cidade de SP, SP, na Av. Franciso Matarazo, 1.350, 12º andar, salas 121 a 126, Água 
Branca, CEP 05001-100. Presença: acionista representando a totalidade do capital social da 
Companhia, conforme Lista de Presença de Acionista anexa a esta ata (Anexo I). Convocação: 
dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada 
(“Lei das Sociedades por Ações”). Mesa: Presidente: Marcelo Geraldi Velloso. Secretária: Tatiana 
Barreto. Ordem do dia: deliberar sobre as seguintes matérias (i) examinar, discutir e deliberar a 
respeito do “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial”, celebrado em 31/08/2020 pelas 
administrações da Companhia e da WEX Brasil Serviços de Tecnologia Ltda., sociedade empresária 
limitada, com sede na Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens, 111, Salas 2001 e 2002, bairro 
Caminho das Árvores, CEP 41820-560, cidade de Salvador, BA, CNPJ/ME 37.947.016/0001-16 
(“Incorporadora”), dispondo acerca da cisão parcial da Companhia e da versão do acervo cindido à 
Incorporadora (“Protocolo”); (ii) ratificar a nomeação e a contratação da empresa especializada 
Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., sociedade limitada CNPJ/ME 08.681.365/0001-30, com sede 
na Rua do Passeio, 62, 6º andar, Centro, na Cidade do RJ, RJ, CRC-RJ 005112/O-9 (“Avaliadora”), 
que procedeu à elaboração do laudo de avaliação do acervo cindido da Companhia, de acordo com 
o seu valor patrimonial contábil, com base no balanço da Companhia levantado em 31/07/2020 
(“Laudo de Avaliação”); (iii) deliberar acerca do Laudo de Avaliação produzido pela Avaliadora; (iv)  
deliberar acerca da cisão parcial da Companhia com incorporação do acervo cindido pela 
Incorporadora, com a consequente redução de capital da Companhia em montante equivalente à 
parcela cindida e também com o consequente encerramento da filial da Companhia localizada na 
Cidade de Salvador, BA; (v) outras questões que sejam relevantes para a cisão; e (vi) deliberar 
sobre a ratificação da assinatura de 2 (dois) Contratos de Prestação de Serviços Gerais firmados 
entre a Companhia e a WEX Inc., sociedade afiliada devidamente constituída e existente de acordo 
com as leis de Delaware. Deliberações tomadas por unanimidade: preliminarmente, foi aprovada 
a lavratura desta ata em forma de sumário, conforme artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por 
Ações. Em seguida, após terem sido discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os 
acionistas, por unanimidade de votos e sem reservas, ressalvas ou restrições, deliberaram: 
(i) aprovar, na íntegra, o Protocolo, que passa a integrar esta ata como Anexo II; (ii) ratificar a 
nomeação e a contratação da Avaliadora que preparou o Laudo de Avaliação após ter sido 
previamente consultada pela administração da Companhia; (iii) aprovar o Laudo de Avaliação 
preparado pela Avaliadora, o qual fixou o valor de R$1.676.201,71 (um milhão, seiscentos e setenta 
e seis mil, duzentos e um reais e setenta e um centavos) para o acervo cindido da Companhia. 
O Laudo de Avaliação ora aprovado passa a integrar a presente ata, para todos os fins e efeitos 
legais, como “Anexo III”; (iv) aprovar a cisão da Companhia e versão do acervo cindido à 
Incorporadora, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo, sem solidariedade entre a 
Companhia e a Incorporadora, nos termos do parágrafo único do artigo 233 da Lei das Sociedades 
por Ações, de modo que a Incorporadora suceda a Companhia e seja responsável unicamente com 
relação aos direitos e obrigações que compõem o acervo cindido indicado no Laudo de Avaliação e 
no Protocolo, sem qualquer solução de continuidade nas atividades da Companhia; (v) como 
consequência da aprovação da cisão parcial acima mencionada, aprovar também a redução do 
capital social da Companhia no valor de R$1.676.201,71 (um milhão, seiscentos e setenta e seis mil, 
duzentos e um reais e setenta e um centavos), passando dos atuais R$320.376.399,45 (trezentos e 
vinte milhões, trezentos e setenta e seis mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco 
centavos), totalmente subscritos e integralizados em moeda corrente nacional, para 
R$318.700.197,74 (trezentos e dezoito milhões, setecentos mil, cento e noventa e sete reais e 
setenta e quatro centavos), totalmente subscritos e integralizados em moeda corrente nacional, sem 
que haja o cancelamento de nenhuma das ações representativas do capital social da Companhia, 
passando o caput do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia a vigorar com a seguinte redação: 
“Artigo 4º. O capital da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em bens e moeda corrente 
nacional, é de R$318.700.197,74 (trezentos e dezoito milhões, setecentos mil, cento e noventa e 
sete reais e setenta e quatro centavos), representado por 330.034.967 (trezentos e trinta milhões, 
trinta e quatro mil, novecentas e sessenta e sete) ações ordinárias e 2.262 (duas mil, duzentas e 
sessenta e duas) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.”; (vi) também como 
consequência da aprovação da cisão parcial acima mencionada, encerrar a filial da Companhia 
localizada na cidade de Salvador, BA, na Av. Tancredo Neves, 1543, salas 502, 503 e 1001, Ed. 
Emp. Garcia D’Avila, Caminho das Árvores, CEP 41820-021, NIRE 2990118933-7 e CNPJ/ME 
08.422.119/0009-11, passando o artigo 2º do Estatuto Social da Companhia a vigorar com a seguinte 
redação: “Artigo 2º. A Companhia tem sede e foro na Cidade de SP, SP, na Av. Francisco Matarazzo, 
1.350, 9º andar, salas 904 a 906, e 12º andar, salas 121 a 126, Água Branca, CEP 05001-100. 
A Companhia poderá, mediante resolução da Assembleia Geral, abrir outras filiais, agências, 
escritórios ou estabelecimentos comerciais em qualquer localidade do País, sendo que a abertura 
de filiais no exterior também dependerá de deliberação da Assembleia Geral”; (vii) em decorrência 
das deliberações acima, foi também aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que 
passará a vigorar com a redação constante do Anexo IV desta ata; (viii) foram autorizados os 
Diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar a operação ora 
aprovada, com amplos e gerais poderes para proceder a todos os registros, transcrições, averbações 
ou comunicações que se fizerem necessários, de modo a implementar de forma cabal a cisão nos 
termos ora aprovados; e (ix) por fim, ratificar a assinatura pela Companhia de 2 (dois) Contratos de 
Prestação de Serviços Gerais firmados com a WEX Inc., sociedade afiliada devidamente constituída 
e existente de acordo com as leis de Delaware, bem como de todos os serviços ali previstos, sendo 
um contrato relacionado a serviços de apoio empresarial, e outro relacionado a serviços de 
desenvolvimento e/ou aprimoramento de softwares e/ou aplicações. A acionista declara que as 
informações prestadas pela administração da Companhia foram suficientes para a ratificação da 
assinatura dos Contratos de Prestação de Serviços Gerais, cujas cópias encontram-se arquivadas 
na sede da Companhia. Encerramento e lavratura e leitura da ata: nada mais havendo a tratar, a 
presente ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada, foi assinada pela única acionista da Companhia 
presente na Assembleia Geral Extraordinária, no respectivo livro societário. São Paulo, 01/09/2020. 
Mesa: Marcelo Geraldi Velloso - Presidente. Tatiana Barreto - Secretária. JUCESP - 404.234/20-3 
em 30/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, a ser
realizada, em primeira convocação, no dia 30 de outubro de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade
e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem
do dia: (i) eleição de novos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Companhia; e (ii) instrução de voto da
Companhia na condição de acionista da Santo Antônio Energia S.A. (“SAE”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para tomar
todas as providências cabíveis à eleição de novos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da SAE. Instruções Gerais:
Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão depositar os respectivos instrumentos de mandato, na sede social
da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência “Assembleia Geral Extraordinária”, com até 72
(setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. São Paulo, 14 de outubro de 2020. 

Madeira Energia S.A. - Mesa - Daniel Faria Costa - Presidente do Conselho de Administração

2ª Vara Cível, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1041715-35.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de
São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos credores de
GISELE GOMES FERNANDES, Brasileira, RG 42845876, CPF 294.468.198-22, que por este Juízo, tramita
de uma ação de Insolvência, requerida pelo credor Alexandre Dantas Fronzaglia, e na qual foi reconhecida
a insolvência civil da requerida, na Sentença de fls. 155/156. Encontrando-se os credores em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem a declaração do cr&ea cute;dit o, acompanhada
do respectivo título. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo -SP. J - 16 e 17/10

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termos dos Arts. 10 e 11 do Regulamento Nacional da Cruz Vermelha Brasileira
(“CVB”), ficam os Senhores Membros da Assembleia Estadual (“AE”) da Cruz Vermelha
Brasileira – Filial de São Paulo (“CVB-SP”) convocados para reunirem na Sessão
Extraordinária da AE da CVB-SP (“AEE-SP”) a realizar-se, de forma presencial, na sede
social da CVB-SP sita à Avenida Moreira Guimarães, 699, Bairro de Indianópolis, São
Paulo, Capital, no dia 30/10/2020, às 9:00h, em 1ª convocação com a maioria dos
seus membros e, às 9:30h, em 2ª convocação, com qualquer número, para deliberar
sobre a seguinte Ordem do Dia:(i) Apresentação das candidaturas à eleição dos
seguintes novos membros da AE, Srs. Marcelo Julião Marcondes; Marcos Aparecido
Rodrigues; Luis Eduardo Vitagliano; ClaudiaPagnano; RosamariaChiaparini; Bruno
Semino e Renato Machado Nunes, sendo que osCVs dos candidatos serão
disponibilizados por meio digital até 26/10/2020;(ii)Apresentação de propostas individuais
de candidatura dos seguintes membros da AE para recondução aos seus cargos,Srs.
Renato Bauab Dauar; João Adamo Junior, Evandro Espinelli; Luis Alberto Awazu;
Alexandre Winkler Godoy; Sami Arap Sobrinho; Luiz Alberto Maktas Meiches; Wilson
Marques Spinelli; Ricardo Elias Narchi; Miguel Parente Dias;(iii) Eleição do Sr. João
Adamo Junior como Diretor Financeiro e membro da Comissão de Finanças da CVB-
SP, que permanecerá no cargo pelo prazo remanescente do mandato do Sr. Gilberto
Gomes de Oliveira (i.e. 17/12/2021) que faleceu em 27/3/2020 e, desde então, nos
termos do Arts. 36 e 37 Estatuto Social da CVB-SP e do Parágrafo 3º do Art. 35 do
Regulamento Nacional da CVB, foi interinamente substituído pela Diretora Suplente da
CVB-SP, Ilaria Mittiga, que voltará a ocupar tal cargo;(iv)Aceitação de candidaturas
para ocupação de 1 cargo na Ouvidoria da CVB-SP; 2 cargos na Comissão de
Mediação; e 1 cargo na Comissão de Ética; e(v) ratificação da mudança de endereço
do CEFOR para a Avenida Moreira Guimarães 699, Bairro de Indianópolis, São Paulo,
Capital. Jorge Wolney Atalla Junior - Presidente
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Intimação.Prazo 20dias.Proc.nº0085961-36.2019.8.26.0100.A 
Dra.Renata Martins de Carvalho,Juíza de Direito da 42ªVara 
Cível,Foro Central Cível/SP.Faz saber a Companhia Agrícola 
São Francisco,Yolanda Ansarah,Calil Ansarah,Hafisa Ansarah, 
Espólio de Camilo Ansarah e Abrahão Ansarah,que Shin Ming 
Liu e Chiu Yen Chu requereram o cumprimento da sentença, 
para receber a quantia de R$ 2.787,19 (dez/2019). Estando os 
executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 
15 dias, a fluir do prazo supra, paguem o débito, atualizado e 
acrescido das importâncias de direito e demais cominações 
legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, 
sobre o valor total da dívida (art. 523, §1º do CPC),iniciando-
se o prazo de 15 dias para que, independentemente de 
penhora ou nova intimação,apresente impugnação (art.525 do 
CPC).Será o edital,afixado e publicado na forma da Lei. [15,16] 
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JGE Administração e Participações S.A.  –  CNPJ nº 19.499.814/0001-40  –  NIRE 35-3.0046133-9
Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 24/07/2020

Local e Hora: Na sede da “Companhia”, na cidade de São Paulo, SP, na Rua Jerônimo da Veiga, 45, 9º andar, conjuntos 91 a 94, 
parte, CEP 04536-000, às 10h00min (dez horas). Mesa: Sr. Miguel Ethel Sobrinho, Presidente. Sr. Fauze Ethel, Secretário. Quórum: 
Acionistas presentes representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. 
Convocação: Independente de aviso, conforme permissivo constante do Artigo 124, §  4º, da Lei nº  6.404, de 15/12/1976 
(a “Lei das S.A.”). Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, 
o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, todos referentes ao exercício findo de 31/12/2019; e (ii) deliberar sobre 
a proposta da administração referente à destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2019. Deliberações: Por 
unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto e sem qualquer reserva, ressalva, oposição ou protesto 
dos presentes, foram adotadas as seguintes deliberações: 1. Considerar sanadas (i) a eventual inobservância à antecedência na publi-
cação do balanço, com base no permissivo constante no Artigo 133, do §4º, da Lei das S.A., e (ii) a eventual inobservância ao prazo 
para realização da Assembleia Geral Ordinária, nos termos do Artigo 132, da Lei das S.A. 2. Aprovar o Relatório da Administração, o 
Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019, 
publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal O Dia, ambos publicados no dia 21/07/2020, conforme Anexo I. 
3. Registrar que a Companhia apurou um lucro líquido, no exercício findo em 31/12/2019, no valor de R$ 73.675.607,42, e aprovar 
a destinação do resultado da seguinte forma: (i) o valor de R$ 27.782.260,00 para a conta de Reserva de Expansão, conforme 
previsto no Artigo 33 do Estatuto Social da Companhia; (ii) o valor de R$ 45.893.347,42 para a Reserva de Lucros da Companhia. 
3.1. Os acionistas informam que não haverá nenhuma destinação à conta de Reserva Legal, em razão desta conta já ter atingido 
o limite de 20% do capital social, nos termos do Artigo 193, da Lei das S.A. 3.2. Os acionistas registram que não haverá qual-
quer distribuição de dividendos aos acionistas, conforme permissivo constante no Artigo 202, §3º, da Lei das S.A. 4. Autorizar 
a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias ao cumprimento das deliberações anteriores. Documentos: 
Ficaram arquivados na sede da Companhia, numerados seguidamente e rubricados pela mesa o Relatório da Administração, o 
Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, todos referentes ao exercício findo de 31/12/2019. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, sendo ela cópia fiel daquela lançada no 
“Livro de Atas de Assembleias Gerais” da Companhia, que, tendo sido lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Miguel 
Ethel Sobrinho, Presidente e Fauze Ethel, Secretário. Acionistas: Miguel Ethel Sobrinho e Fauze Ethel. São Paulo, 24/07/2020. 
Mesa: Miguel Ethel Sobrinho - Presidente; Fauze Ethel - Secretário. JUCESP nº 322.594/20-0, em 21/08/2020.

CBR 060 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ: 31.178.834/0001-15 - NIRE: 35.235.320.195

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 15.10.2020, às 10hs., na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. 
Presença. Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretário: Piero Julian dos 
Santos Sevilla. Deliberações Aprovadas. 1. Redução do capital social em R$ 40.125.348,00, sendo R$ 125.348,00 
por absorção de prejuízos e R$ 40.000.000,00 por serem considerados excessivos nos termos do artigo 1.082, I e II 
do Código Civil, sendo 38.000.000 de quotas de propriedade da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos 
e Participações e 2.000 quotas de propriedade da sócia Flamingo – Investimentos Imobiliários Ltda.. 2. 
Desta forma o Capital Social passará de R$ 67.536.123,00 para R$ 12.714.573,00, dividido em 12.714.573 quotas. 
3. Autorizar os administradores a assinar todos os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 
15.10.2020. Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações e Flamingo – Investimentos 
Imobiliários Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg, Piero Julian dos Santos Sevilla.

1ª Vara da Família e Sucessões EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
INTERDIÇÃO DE PAULO JOSÉ GONÇALVES, REQUERIDO POR ANDREA GIMENEZ GONÇALVES E OUTROS - 
PROCESSO Nº1002778-04.2020.8.26.0008.O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional VIII - 
Tatuapé, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem 
que, por sentença proferida em 20 de agosto de 2020, foi decretada a INTERDIÇÃO de PAULO JOSÉ GONÇALVES, CPF 
204.616.828-34, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil de natureza negocial e 
patrimonial, e nomeada como CURADORA, em caráter DEFINITIVO, a Sra. Andrea Gimenez Gonçalves. O presente edital será 
publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS.                                                           [16] 

II - Santo Amaro e Ibirapuera Família e Sucessões 1ª Vara da Família e Sucessões  
1ª Vara da Família e Sucessões - FORO REGIONAL II - SANTO AMARO/SP. Edital de Publicação de Sentença. Proc. 
1015331-04.2020.8.26.0002. O Dr. Alexandre David Malfatti, Juiz de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões - FORO 
REGIONAL II - SANTO AMARO/SP. Faz saber que foi proferida sentença: JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE CURATELA 
de Mariza Ferreira Brogiolo, medida esta que, nos termos do art. 85, da Lei 13.146/2015, cumulado com o art. 755 do CPC, 
afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, observando-se, ainda, o disposto nos 
arts. 6º, 84 e 86, da mesma Lei. Nomeio curador definitivo Bruce Ellison Brogiolo Halasz. Em obediência ao § 3º do art. 755, 
CPC, serve o dispositivo da presente sentença como edital, que será afixado e publicado na forma da lei.                                  [16] 



Seca no Pantanal tende a se
agravar, apontam especialistas

PÁGINA 6 Nacional
Jornal O DIA SP

SEXTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2020

Autoridades públicas e espe-
cialistas convidados pela comis-
são parlamentar que a Câmara
dos Deputados criou para acom-
panhar a situação dos incêndios
florestais no Pantanal sustentam
que a seca que contribuiu para a
propagação do fogo que, este
ano, já destruiu quase 4 milhões
de hectares do bioma, tende a se
agravar nas próximas tempora-
das de estiagem.

“Vivemos em um mundo em
transformação”, declarou o su-
perintendente de Operações e
Eventos Críticos da Agência Na-
cional de Águas e Saneamento
Básico (ANA), Joaquim Guedes
Corrêa Gondim Filho, durante
audiência pública remota que a
comissão realizou  na quinta-fei-
ra (15). “Nós todos estamos con-
cordando que os eventos extre-
mos vão se acentuar. As secas e
as inundações vão ficar cada vez
mais intensas”, acrescentou o
superintendente da agência regu-
ladora vinculada ao Ministério
do Desenvolvimento Regional.

Segundo Gondim, parte do
Pantanal já havia entrado em uma
“situação de atenção” no ano pas-
sado, devido ao baixo volume de
chuvas que, segundo vários es-
pecialistas, indicam o início do
que pode vir a ser um longo ci-
clo de seca na região – e que, de
acordo com o superintendente,
pode afetar outras regiões do
país, já às voltas com os impac-
tos da crise hídrica.

“Identificamos que na região

do alto Paraguai, no Pantanal,
estava acontecendo um evento
raro que não se repetia há cerca
de 50 anos. Na década de 60,
aconteceu um evento [estiagem]
muito longo, que durou mais de
dez anos, mas ao qual, depois, se
seguiu um período de aparente
normalidade”, disse Gondim,
apontando que a situação pode
agravar problemas e conflitos já
existentes na região Centro-Oes-
te, como as disputas em torno do
uso múltiplo d´água.

Transporte de cargas
Para o superintendente de

Desempenho, Desenvolvimento
e Sustentabilidade da Agência
Nacional de Transporte Aquavi-
ários (Antaq), José Renato Fia-
lho, um dos potenciais proble-
mas é o desestímulo a investi-
mentos privados para aprimorar
o transporte de cargas pelo Rio
Paraguai.

“Claro que uma condição
extrema destas, de falta de chu-
va, acaba trazendo um pouco de
insegurança para o empreende-
dor que pretende transportar
[cargas] por hidrovias. Dificil-
mente ele vai mudar toda sua lo-
gística de transporte e optar por
um modal que, eventualmente,
pode sofrer uma interrupção”,
declarou Fialho, lamentando
que, apesar do trecho que vai de
Corumbá até a foz do rio Apa,
próximo à cidade de San Laza-
ro, no Paraguai, já ser uma im-
portante opção de transporte de

cargas, nem todo o potencial da
hidrovia Paraguai é explorado.

“A hidrovia tem um potenci-
al de extensão navegável de
1.260 quilômetros, mas apenas
590 quilômetros são utilizados,
no tramo sul. Em todo o tramo
Norte não há movimentação de
carga, o que é um grande desper-
dício. Com intervenções muito
pontuais para garantir a profun-
didade necessária para o com-
boio de carga, poderíamos ter
uma movimentação bastante im-
portante e atrair carga que, hoje,
é escoada pelas rodovias”, defen-
deu o superintendente da Antaq.

Conflitos
Para o ex-diretor-presiden-

te da ANA, o estatístico Vicente
Andreu Guillo, os conflitos de-
correntes do uso múltiplo da
água vão muito além de inviabi-
lizar a exploração do potencial
do Rio Paraguai receber grandes
barcaças.

“Se há algo que a crise ex-
põe são os conflitos. Quando há
água, parece que não precisamos
de absolutamente nada, que as
coisas funcionam como sempre.
Já em uma crise, os conflitos, os
interesses legítimos de cada usu-
ário, são expostos”, disse Gui-
llo, apresentando uma série de
sugestões aos parlamentares
membros da comissão da Câma-
ra dos Deputados, encarregados
de propor novas leis ou medidas
que aperfeiçoem as normas le-
gais já existentes para preservar

o Pantanal e promover um de-
senvolvimento sustentável da
região. Para o estatístico, é im-
portante abandonar a tese de que
as poucas chuvas registradas du-
rante as últimas temporadas são
reflexos de ciclos históricos já
registrados na região, e dos quais
o bioma, no passado, foi capaz
de se recuperar.

“É muito difícil transpor [os
efeitos de] uma seca de 50, 60
anos atrás, [e prever] suas con-
sequências. Hoje, estes eventos
acontecem em uma situação de
muita alteração do uso do solo;
um período em que os rios es-
tão profundamente alterados –
principalmente pela operação das
hidrelétricas brasileiras”, comen-
tou Guillo. “Se não reconhecer-
mos que as alterações [climáti-
cas] estão ocorrendo com uma
frequência e um ritmo muito
grande, vamos nos comportar
como aqueles que, no passado,
vivenciaram secas e concluíram
que elas não passavam de even-
tos estatísticos, cíclicos.”

Impacto
Pesquisadora ligada à Em-

brapa Pantanal e membro do Fó-
rum Nacional da Sociedade Ci-
vil nos Comitês das Bacias Hi-
drográficas (Fonasc), a bióloga
Débora Calheiros destacou a
importância de todos, em parti-
cular do poder público, estarem
atentos às questões climáticas.

“Temos que estar prepara-
dos. O Pantanal é resiliente, tem

a característica de se adaptar a
grandes secas, mas com o nível
de impacto em toda a bacia, é
difícil saber se o bioma vai re-
sistir em toda sua integridade,
pois o nível de impacto é cres-
cente”, comentou Débora,
acrescentando que a preservação
da área alagadiça do Pantanal,
depende também da conserva-
ção das áreas altas, de planalto,
onde estão as nascentes de cur-
sos d´água importantes para o
equilíbrio do bioma.

“O Pantanal é a junção das
áreas de planície que são inun-
dadas por vários rios. Rios cu-
jas nascentes ficam em áreas de
planalto, onde os aquíferos sub-
terrâneos que abastecem os rios,
principalmente durante a seca,
afloram. O que está acontecen-
do é que, nestas partes altas, a
agropecuária é intensa. E isto
está afetando a planície pantanei-
ra”, afirmou a pesquisadora, cri-
ticando propostas de leis e pro-
jetos que tratam as áreas eleva-
das como não pertencentes ao
sistema pantaneiro. “Para con-
servar a planície pantaneira é pre-
ciso preservar o planalto.”

A bióloga também refutou o
argumento de que a proibição à
criação de gado em áreas do Pan-
tanal destinadas à conservação
ambiental favoreça o acúmulo de
material orgânico que, durante a
seca, serviria como combustí-
vel, favorecendo a propagação de
qualquer incêndio.

“Esta questão do boi bombei-

ro é bem polêmica. O fogo que,
este ano, segundo a UFRJ [Uni-
versidade Federal do Rio de Ja-
neiro], já consumiu cerca de
27% do bioma, começou fora
das unidades de conservação.
Além disso, há relatos da Polí-
cia Federal apontando [a existên-
cia de] incêndios criminosos”,
acrescentou Débora.

Ao longo de pouco mais de
três horas de audiência, que con-
tou com a participação de outros
convidados e com a fala de al-
guns deputados, coube ao repre-
sentante do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE), o
meteorologista Maicon Eiroli-
co Veber, trazer a única boa no-
tícia do dia.

“Nas próximas duas ou três
semanas, deveremos ter um au-
mento gradativo da precipitação
de chuvas em parte do Brasil
Central. Já temos um enfraque-
cimento da massa de ar seco e
quente na Região Central e, esta
semana, tivemos chuvas pontu-
ais em parte do Mato Grosso, em
alguns pontos do Pantanal e no
sul da Região Amazônica. Há
uma tendência para chuvas nos
próximos dias, e elas tendem a
se tornar mais regulares a partir
de novembro”, pontuou Veber,
sem deixar de lembrar que o vo-
lume de chuvas registrado este
ano está abaixo da média da últi-
ma década.

A íntegra da audiência está
disponível no site da Câmara dos
Deputados.  (Agencia Brasil)

Bolsonaro sanciona com vetos auxílio
emergencial para setor esportivo

O presidente Jair Bolsonaro
vetou o pagamento de auxílio
emergencial de R$ 600 para pro-
fissionais do setor esportivo. A
medida estava prevista no Pro-
jeto de Lei (PL) nº 2.824/2020,
aprovado no mês passado pelo
Congresso Nacional e sanciona-
do  na quinta-feira (15) por Bol-
sonaro, na forma da Lei nº
14.073/2020.

A nova lei foi publicada no
Diário Oficial da União, com
vetos a 12 dispositivos e trata
sobre ações emergenciais para
o setor esportivo brasileiro, em
razão da pandemia de covid-19.
Esses vetos ainda serão analisa-
dos pelos parlamentares que po-
derão derrubá-los ou mantê-los.

O auxílio emergencial apro-
vado é de três parcelas de R$ 600
para profissionais maiores de 18
anos e atletas e paratletas com
idade mínima de 14 anos que
sejam vinculados a uma entida-
de desportiva, com renda fami-
liar mensal per capita de até
meio salário mínimo ou renda
familiar mensal total de até três
salários mínimos, o que for mai-
or. Quem é titular de benefício
previdenciário ou assistencial,
recebe seguro desemprego ou
participa de algum programa de
transferência de renda federal
também não poderia receber o
benefício.

Em nota, a Secretaria-Geral
da Presidência informou que o
veto a esse dispositivo foi uma
orientação do Ministério da
Economia, pois os trabalhadores
do setor esportivo “já teriam
sido abrangidos pelo auxílio
emergencial concedido em ca-

ráter geral a todos os trabalha-
dores brasileiros”. Além disso,
para o governo, a medida “repre-
senta o agravamento do cenário
deficitário das contas públicas
federais e aumenta o risco de
comprometimento da sustenta-
bilidade fiscal no médio prazo”.

A medida também estendia o
auxílio a cronistas, jornalistas e
radialistas esportivos, sem vín-
culos empregatícios com enti-
dades de prática desportiva ou
emissoras de radiodifusão. Esse
dispositivo também foi vetado
pois, de acordo com a Presidên-
cia, contraria o interesse públi-
co e gera insegurança jurídica,
“na medida em que inclui na de-
finição de trabalhadores do es-
porte não apenas atletas e para-
tletas, mas pessoas que não vi-
vem do esporte e qualquer pes-
soa que faça parte da ‘cadeia pro-
dutiva’ do esporte, como jorna-
listas e cronistas”.

Outros vetos
Outro veto foi ao artigo que

previa o pagamento de até R$ 30
mil em premiações a atletas e
paratletas, usando dinheiro do
Imposto de Renda incidente no
pagamento de prêmios de lote-
rias e sorteios, limitado a R$ 1
milhão. A justificativa do gover-
no é que os parlamentares não
apresentaram a estimativa do
impacto financeiro e orçamen-
tário dessa medida, o que con-
traria uma determinação consti-
tucional.

O texto também reabria o
prazo para adesão de clubes de
futebol ao parcelamento de dí-
vidas com a União, por meio do

Programa de Refinanciamento
Fiscal do Futebol Brasileiro
(Profut). Esse dispositivo, en-
tretanto, foi vetado.

O prazo havia acabado em 31
de julho de 2016, mas o texto
permitia adesão até o fim do es-
tado de calamidade pública, de-
cretado em virtude da pandemia
de covid-19, inclusive para os
clubes que tenham sido excluí-
dos do Profut por descumpri-
mento de suas regras. De acor-
do com a Presidência, na forma
como foi proposta, a reabertura
do prazo para nova adesão é in-
viável, já que, “além de não re-
presentar o desafogo financeiro
esperado, não irá amenizar ou
resolver os problemas financei-
ros e fiscais enfrentados pelas
entidades esportivas no cenário
excepcional ocasionado pela pan-
demia, onde se requer soluções
mais complexas e efetivas”.

Também foram vetados os
dispositivos que permitiam a re-
negociação de débitos e a aber-
tura de linhas de crédito, por
bancos federais, para trabalhado-
res do setor esportivo e micro-
empresas e empresas de peque-
no porte da mesma área. O re-
curso poderia ser usado no fo-
mento de atividades esportivas e
na compra de equipamentos.

Para o governo, os disposi-
tivos apresentam risco jurídico
pela possibilidade de serem in-
terpretados como “concessivo
de direito subjetivo”, ou seja, de
darem vantagens aos trabalhado-
res e microempresas e empre-
sas de pequeno porte do setor,
“especialmente se acionado o
Poder Judiciário, haja vista tal

interpretação já ter sido adotada
pelo Superior Tribunal de Justi-
ça em outras oportunidades”.

Ações
De acordo com a nova lei,

enquanto vigorar o estado de ca-
lamidade pública em razão da
pandemia de covid-19, deverá
ser priorizado o fomento de ati-
vidades esportivas que possam
ser transmitidas pela internet ou
disponibilizadas por meio de re-
des sociais e plataformas digitais
ou meios de comunicação não
presenciais. A medida prevê ain-
da a adoção de protocolos de se-
gurança para atletas, participan-
tes e público em competições
esportivas e treinamentos auto-
rizados pelo Poder Público local.

A nova lei autoriza órgãos
como o Comitê Olímpico Brasi-
leiro, Comitê Paraolímpico Bra-
sileiro e entidades de administra-
ção do desporto a empregar os
recursos advindos das loterias
para quitação de débitos de natu-
reza fiscal, administrativa, traba-
lhista, cível ou previdenciária.

Além das ações emergenci-
ais, a lei prevê medidas para o
aprimoramento da governança
das entidades do setor esporti-
vo, como os mecanismos de
controle dos atos de gestão ir-
regular ou temerária dos diri-
gentes das entidades despor-
tivas. De acordo com a lei, as
entidades do Sistema Nacio-
nal de Desporto poderão ado-
tar a medida judicial cabível
contra esses dirigentes para
ressarcimento dos prejuízos
causados ao seu patrimônio.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Por 9 votos a 1, o Supremo
Tribunal Federal (STF) confir-
mou  na quinta-feira (15) a de-
cisão do presidente da Corte,
ministro Luiz Lux, que resta-
beleceu a ordem de prisão do
traficante André Oliveira Ma-
cedo, conhecido como André
do Rap. Ele é acusado de tráfi-
co internacional de drogas e de
ser um dos líderes de uma fac-
ção criminosa que atua dentro
e fora dos presídios brasilei-
ros. André do Rap está foragi-
do desde a semana passada.

A Corte referendou a deci-
são de Fux, que, no sábado (10),
derrubou uma decisão individu-
al do ministro Marco Aurélio,
relator do caso, que concedeu
liberdade ao traficante. A deci-
são foi motivada por um recur-
so da Procuradoria-Geral da
República (PGR).

Na sessão de na quarta-fei-
ra,(14), primeiro dia do julga-
mento, os ministros formaram
a maioria de votos para manter
a prisão. Acompanharam o po-
sicionamento do presidente os
ministros Alexandre de Mora-
es, Edson Fachin, Luís Rober-
to Barroso, Rosa Weber e Dias
Toffoli.

Na sessão de quinta-feira, o
placar foi acrescido dos votos
da ministra Cármen Lúcia e dos
ministros Ricardo Lewando-
wski e Gilmar Mendes.

O único voto contrário foi
proferido por Marco Aurélio,
que manteve seu entendimen-
to favorável à soltura do trafi-

Por 9 a 1, STF
confirma ordem de

prisão para
André do Rap

cante. Ao justificar a liberta-
ção, o ministro argumentou
novamente que a prisão preven-
tiva deve ser reanalisada a cada
90 dias, de acordo com o Có-
digo de Processo Penal (CPP).
Dessa forma, se o prazo não
for cumprido pela Justiça, pelo
Ministério Público e pela po-
lícia, a manutenção da prisão se
torna ilegal por ter ultrapassa-
do o tempo determinado por
lei.

“Continuo convencido do
acerto da liminar que imple-
mentei. Se alguém falhou, não
fui eu. Não posso ser coloca-
do como bode expiatório, con-
siderada uma falta de diligên-
cia do juiz de origem, uma fal-
ta de diligência do Ministério
Público ou uma falta de dili-
gência na representação da pró-
pria polícia. A menos que eu
criasse um critério de plan-
tão”, afirmou.

No último sábado, no mo-
mento em que a prisão foi res-
tabelecida por Fux, André do
Rap, que estava preso desde se-
tembro do ano passado, já ti-
nha deixado a penitenciária de
Presidente Venceslau (SP).

A Polícia Civil de São Pau-
lo realizou no último fim de
semana uma operação para ten-
tar recapturar o traficante, mas
sem sucesso. De acordo com
os investigadores, André do
Rap pode ter fugido para o Pa-
raguai. O nome dele foi inclu-
ído na lista de procurados da
Interpol. (Agencia Brasil)

Chico Rodrigues é afastado da vice-
liderança do governo no Senado

O presidente Jair Bolsona-
ro pediu na quinta-feira (15)
o afastamento do senador Chi-
co Rodrigues (DEM-RR) da
função de vice-líder do gover-
no no Senado.

A mensagem aos membros
da Casa foi publicada em edi-
ção extra do Diário Oficial da
União. De acordo com o tex-
to, a dispensa foi a pedido do
próprio senador.

Na quarta-feira (14), a Polí-
cia Federal (PF) e a Controlado-
ria-Geral da União (CGU) defla-

graram a Operação Desvid-19,
para investigar desvios de apro-
ximadamente R$ 20 milhões em
recursos públicos provenientes
de emendas parlamentares, que
seriam destinados à Secretaria
de Saúde de Roraima para o
combate à pandemia de covid-
19. Rodrigues foi um dos alvos
da ação e, durante as buscas e
apreensões em Boa Vista, os
agentes encontraram dinheiro
vivo em posse do senador.

Na quinta-feira, em vídeo
publicado nas redes sociais, o

presidente Bolsonaro disse que
a ação da PF e da CGU é “um
exemplo típico” de que não há
corrupção em seu governo e de
que os órgão públicos continu-
am combatendo a corrupção,
“seja de quem for”.

“Vocês estão quase há dois
anos sem ouvir falar em cor-
rupção no meu governo. O
meu governo são os ministros
e estatais e bancos oficiais.
Esse é o meu governo. Alguns
acham que toda a corrupção
tem a ver com o governo. Não.

Nós destinamos dezenas de bi-
lhões para estados e municípi-
os, tem as emendas parlamenta-
res, e, de vez em quando, não é
muito raro, a pessoa faz uma
malversação desses recursos”,
disse Bolsonaro.

“A CGU está de olho, a PF
está de olho, e tomando deci-
sões. Lamento os desvios de re-
cursos, seria bom que não hou-
vesse, afinal de contas, quando
se desviam recursos da saúde,
inocentes morrem”, completou
o presidente. (Agencia Brasil)


