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Em nova projeção, Ipea vê
inflação em 2021 acima de 8%
Fiocruz entrega 3,9 milhões de
vacinas contra a covid-19 ao PNI
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Nova plataforma digital da Sabesp
oferece atendimento rápido ao cliente
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Vicepresidente
chega a
Dubai para
promover
comércio e
investimentos
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão,
chegou a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para uma
visita de quatro dias. Ele participa nesta sexta-feira (1º)
da inauguração do pavilhão
brasileiro na Expo 2020 Dubai, exposição mundial que
será aberta ao público também nesta sexta-feira.
Também estão previstos encontros bilaterais com autoridades e encontros com empresários do país árabe. Página 3

Previsão do Tempo
Sexta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,44
Venda:
5,44
Turismo
Compra: 5,28
Venda:
5,61

EURO
Compra: 6,30
Venda:
6,30

28º C
15º C

Noite
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O Reino Unido disse na
quinta-feira (30) que uma
crise nos postos de combustível causada por uma falta
acentuada de caminhoneiros
está controlada, mas muitas
bombas continuavam fechadas em Londres, obrigando
motoristas a passar horas
circulando ou parados em filas para abastecer.
Em uma semana caótica
que testemunhou pessoas brigando em postos e outras enchendo garrafas de água com
gasolina, ministros britânicos dizem repetidamente que
a crise está se amenizando,
mas na quarta-feira ordenaram que soldados começassem a conduzir caminhões-tanque.
Página 3

Banco Central projeta
déficit de US$ 21 bilhões
para contas externas

A nova projeção do Banco Central (BC) para o saldo das contas
externas neste ano passou de um
superávit de US$ 3 bilhões para um
déficit de US$ 21 bilhões (1,3%
do PIB). O resultado corresponde
a 1,3% do Produto Interno Bruto

(PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país).
A previsão das transações
correntes, que são as compras e
vendas de mercadorias e serviços
e transferências de renda do Brasil com outros países, está no

Relatório de Inflação, publicação trimestral do BC, divulgado
na quinta-feira (30). No documento, o órgão elevou a estimativa de crescimento da economia
de 4,6% para 4,7% em relação
ao relatório anterior, de junho.
Segundo o BC, a projeção das
contas externas reflete, em grande medida, a expectativa de menor saldo da balança comercial,
com aumento das importações
de US$ 210 bilhões para US$
239 bilhões em 2021. “O aumento de preço de bens intermediários, em parte relacionado aos
impactos globais da pandemia,
aliado à rápida recuperação nas
compras internacionais da indústria brasileira, foi fator determinante para o aumento na projeção das importações. Página 3

perior aos 5,25% estabelecidos como limite da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para
2021. Por outro lado, o Ipea
aposta em desaceleração da
inflação em 2022. A estimativa é que o IPCA feche o próximo ano em 4,1% e que o
INPC fique em 3,9%.
Os dados constam na Carta de Conjuntura nº 52. “Um
dos grandes desafios
macroeconômicos no curto e
médio prazo é a calibragem adequada da política monetária, de
modo a trazer a inflação de volta
para o centro da meta sem comprometer a retomada”, diz o
documento.
Página 3

Capital promove campanha
de multivacinação para
crianças e adolescentes
nesta sexta-feira
Página 2

Petrobras cria programa
para atender famílias em
vulnerabilidade
Página 6

Recuperação do emprego
é puxada por
trabalhadores autônomos
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Esporte

Brasileiro de Kart Indoor: Alberto Otazú
participará em duas categorias
O Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP), vai sediar
de 1 a 3 de outubro o 17º Festival Brasileiro de Kart Indoor, reunindo 510 pilotos de 14
Estados e o Distrito Federal
disputando o título em seis
categorias: Estreantes, Graduados, Super Graduados, Master, Sênior e Super Sênior. Ao
todo cada piloto deve participar de cerca de 36 provas, com
duração de 15 minutos cada,
durante os três dias, para alcançar o título de campeão
brasileiro.
Participando em duas categorias do maior evento individual do kartismo amador nacional, e animado por ter alcançado a sua 200ª vitória, o
piloto Alberto Otazú (AKSP/
Bianchi Automóveis/Cardoso
Funilaria e Pintura/DKR Luvas/Imab Metalúrgica/Lazy
Kart/No Fire Services/Rolley

Ball/Speed Truck) vai enfrentar
outros 119 concorrentes na categoria Graduados, e mais 89 na
categoria Super Graduados, que
reúnem muitos pilotos experientes e alguns ex-campeões brasileiros tanto de kart quanto de automobilismo.
“Estou muito animado com a
participação no BKI. Além de
poder correr com alguns dos
melhores pilotos do país, a
dinâmica do torneio torna
tudo mais disputado”, acredita Otazú, que soma várias vitórias e títulos em campeonatos de kart amador. “Acho
que será uma ótima experiência participar de mais essa
edição e dessa vez em duas
categorias em traçados inéditos e com lastro mínimos
diferentes e dos quais eu nunca
competi. Então será uma experiência totalmente nova para mim.
Espero conseguir resultados

Foto/ Clicados no Kart

Crise nos
postos de
combustível
no Reino
Unido está
controlada

O Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea)
divulgou na quinta-feira (30)
sua nova análise de conjuntura sobre a economia brasileira. O documento aponta que
a inflação brasileira está pressionada pela desvalorização
cambial, pela alta dos preços
internacionais das commodities
e pela crise hídrica. Estima-se
que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) fechará o ano com alta
de 8,3% e o Índice Nacional de
Preço ao Consumidor (INPC)
com alta de 8,6%.
Até agosto, o IPCA registrou um crescimento no ano de
5,67%. Já é um percentual su-

Alberto Otazú está bem preparado para o Brasileiro de Kart
Indoor
consistentes e, se possível, o tí- (duas na sexta-feira, duas no sátulo, mas acima de tudo, muita bado e uma no domingo) de 15
experiência em diversas situa- minutos, divididos em cinco gruções diferentes”.
pos. A formação do grid de larUm evento grandioso
gada será através de uma única
Cada piloto de todas as cate- volta lançada (super pole) e os
gorias disputará cinco corridas pilotos serão alinhados, largan-

do na pole position o piloto
que obtiver o melhor tempo, e
assim por diante até completar o grid.
Ao término da série de cinco baterias por piloto, os melhores classificados em cada
categoria, considerando o total de pontos, participarão da
prova final no domingo, com 5
minutos de classificação e 15
minutos de corrida. Para efeito do total de pontos, os pilotos de todas as categorias descartarão o pior resultado para
fins de soma dos pontos obtidos. Quem somar mais pontos
será declarado campeão.
Assista todas as provas do
BKI ao vivo:
Dia 1: https://youtu.be/
anAIU7f6JK0
Dia 2: https://youtu.be/
fpYn_PaVmLc
Dia 3: https://youtu.be/
l7avR1HyrmM

Copa Truck define finalistas e inaugura
novo autódromo brasileiro em MG
Uma grande novidade marcará a penúltima e decisiva etapa
da temporada 2021 da Copa Truck, que acontece neste fim de
semana. Os Brutos serão responsáveis por colocar no radar
do fã do automobilismo brasileiro o mais novo circuito do pedaço: o Autódromo Potenza, localizado em Lima Duarte (MG).
A cidade, localizada a 295
km ao sul de Belo Horizonte,
possui 16.149 habitantes e é
bastante conhecida por seu
Carnaval, pela Igreja Nossa
Senhora do Rosário, pelo Par-

que Estadual do Ibitipoca e pela
diversidade de montanhas, cachoeiras, trilhas e vistas panorâmicas
da região. E, a partir deste fim de
semana, também por ser mais uma
valiosa praça do esporte a motor.
A autódromo tem um formato de arena, onde é possível ver
toda sua extensão de qualquer
ponto. Possui 3.200 metros, 14
curvas, atua no sentido anti-horário, possui um desnível de altura de 30 metros e suas retas
possuem 450 metros (principal)
e 460 metros (oposta).
Além de receber pela primei-

ra vez a Copa Truck, o Autódromo Potenza, em Lima Duarte
(MG), definirá os pilotos que
estarão elegíveis para lutar pelo
título na Grande Final de dezembro em Interlagos (SP). Serão
duas corridas-chave para as pretensões dos pilotos, que terão
um traçado inédito pela frente
para apimentar essa disputa.
Na classe principal, André
Marques lidera com 213 pontos,
contra 209 de Wellington Cirino, 196 de Felipe Giaffone, 155
de Beto Monteiro e 150 de Paulo
Salustiano. Já na Super, Felipe To-

zzo é o primeiro com 201, contra
186 de José Augusto Dias, 182 de
Giuliano Losacco, 173 de Danilo
Alamini e 170 de Glauco Barros.
“Dei uma pesquisada por fotos e vídeos e gostei, parece ser
uma pista bem interessante, com
alguns pontos bem travados para
o caminhão. É sempre legal estrear uma pista nova e o local
parece ser bem bacana. Quero
aproveitar a boa fase recente para
poder ir pra cima e garantir uma
posição boa na briga pelo título”,
destaca Felipe Giaffone.
“Será uma etapa decisiva e

vamos tentar ter o bom desempenho da etapa passada. O caminhão se comportou bem em
Curitiba e, mesmo sabendo que
é uma pista nova e bastante técnica, esperamos um desempenho similar. O traçado exigirá
muito do caminhão e de um
bom equilíbrio, pois tem curvas para todos os lados de todos os jeitos”, comenta o atual bicampeão Beto Monteiro.
A Band, o SporTV2 e os
canais digitais da Copa Truck
exibirão tudo no domingo a
partir das 13h20.
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Nova plataforma digital da Sabesp
oferece atendimento rápido ao cliente
A Sabesp passa a adotar a
partir de 13 de outubro uma
nova plataforma digital que vai
trazer melhorias no relacionamento com o cliente. A mudança faz parte do processo de
transformação digital da Companhia, que vai possibilitar uso
dos dados para personalizar o
atendimento ao consumidor,
levando em conta as necessidades e expectativas de cada
cliente, com novas funcionalidades e mais rapidez.
Com a nova plataforma digital integrada, o cliente da Sabesp passa a ter opção de receber sua conta de água por email, contribuindo assim para
a redução do uso de papel e
preservação do meio ambiente. Outra novidade é que o cadastro para pagamento das contas de água por débito automático pode ser feito diretamente no site da Companhia.
A maior integração também
leva a melhorias operacionais

para auxiliar no atendimento ao
cliente. Será possível fazer melhor gestão das equipes para
priorizar e antecipar atendimentos emergenciais. Outro
destaque é que agora o cliente vai deixar de ser identificado por seu registro geral do
imóvel, ou RGI, como acontecia, e passará a ser cadastrado por seu CPF ou CNPJ.
A medida facilita, por exemplo, mudanças de titularidade
(conheça mais mudanças ao final deste texto).
Etapas de implantação
A nova plataforma digital
está sendo implantada em etapas. Os primeiros municípios
a ter a novidade, ainda em
2019, foram Morungaba, Cabreúva, Jarinu, Itupeva e Itatiba. Em agosto de 2020, a operação foi ampliada para Campo Limpo Paulista, Diadema,
Elias Fausto, Hortolândia,
Mombuca, Monte Mor, Paulí-

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
Vereadores que querem se candidatar pra Assembleia ou pra
Câmara dos Deputados evitam tocar no assunto com a imprensa.
Alguns temem perder eleitores deixaram o cargo pro qual foram
eleitos
.
PREFEITURA (São Paulo)
Tá equivocado quem pensa que Ricardo Nunes (MDB) terminará seu mandato sem uma grande marca pra tentar a reeleição
em 2024. Uma das marcas já existe e é “São Paulo, Capital Mundial da Vacina”
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Na edição do dia 29 setembro 2021, onde se lê “deputado delegado da Polícia Civil - Olim (PP) presidiria a CPI (Covid
19)”, sobre a Prevent Senior”, leia-se “presidir a CPI “da violência contra a mulher”
.
GOVERNO (São Paulo)
Minas do Aécio, Ceará do Tasso e Rio Grande do Sul do governador e candidato Leite unidos contra a candidatura (prévias
no PSDB) do Doria pra 2022. É guerra, até contra o apoio do exPresidente FHC
.
CONGRESSO (Brasil)
A principal mudança - via Senado - na lei Improbidade Administrativa é o Senado supor que os que cometerem podem assumir que foi dolosamente, portanto serão punidos. Se foi ‘sem
querer’ não serão
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Jair Bolsonaro (ex-PSL) segue conversando com donos e
sócios preferenciais dos partidos pelos quais passou. Pela 1ª vez,
o Jefferson - dono do PTB - aceitou que pode dar o comando pro
pai e pros filhos
.
PARTIDOS
Convenção nacional (DEM com PSL) - União Brasil (44) vai rolar, mas isso não significa que os atuais mais de 80 deputados federais vão ficar na nova legenda. Só o PSL pode perder
cerca de 30 Bolsonaristas ...
.
POLÍTICOS
... Trio Doria (PSDB ‘liberal de centro’), Mandeta (DEM virando União Brasil) e Moro (indo pro Podemos) tão conversando muito. Nenhum deles acredita nos números das empresas que
fazem pesquisas ...
.
(Brasil)
... O Lulismo do PT voltou pra Brasília. Sabendo que ‘pesquisas’ - 1 ano antes das eleições - o ex-Presidente já conversa com
figuras carimbadas do MDB dos tempos do ‘mensalão’ e do ‘petrolão’. É o que restou
.
M Í D IA S
Cesar Neto é jornalista desde 1992 e colunista de política na
imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. O site cesarneto.com
virou referência da liberdade possível. Recebeu Medalha Anchieta (Câmara paulistana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia
paulista)
.
Twitter @cesarnetoreal

cesar@cesarneto.com
Jornal
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nia, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Saltinho, São Bernardo do Campo e Várzea Paulista, totalizando nesta etapa
cerca de 2,2 milhões de pessoas beneficiadas.
Desde maio de 2021, as
mudanças passaram a ser implementadas para 7,5 milhões
de clientes da Sabesp. Na Região Metropolitana de São Paulo, houve alteração na região
Leste, nos municípios do Alto
Tietê, e na região Oeste, entre
as quais Osasco. No interior
paulista, a modernização aconteceu em 211 municípios atendidos pela Sabesp nas regiões
de Itapetininga, Franca, Botucatu e Lins.
Agora em outubro, a mudança alcançará toda a cidade
de São Paulo e estará completa na Região Metropolitana de
São Paulo e os 375 municípios atendidos pela Companhia.
É importante que o cliente saiba que a implantação da plataforma digital exige adequações
operacionais pela Companhia.

Por isso haverá indisponibilidade de atendimento de serviços comerciais entre 1 e 12
de outubro, mas o consumidor
não será prejudicado. Por
exemplo: o cliente que nesse
período não conseguir acessar
a conta para pagar parcelamento de débitos poderá fazê-lo
após a normalização do serviço. O atendimento pelo telefone 195 para casos de falta
d’água, vazamentos e outros
serviços operacionais não será
interrompido.
Atualização cadastral
Para se beneficiar das vantagens da nova plataforma digital, é importante que o cliente mantenha seu cadastro atualizado. Para isso, no caso de
pessoas físicas e jurídicas, basta o cliente acessar o Sabesp
Fácil da Agência Virtual
(sabespfacil.sabesp.com.br) e
clicar em Atualizar Dados Cadastrais (é o último item da lista de serviços). A atualização
de cadastro também pode ser

feita pela Central de Atendimento no telefone 0800 055
0195.
Novo sistema, conta de
cara nova
Algumas informações na
conta serão alteradas com a
modernização da plataforma
para o relacionamento com os
clientes. As mudanças são:
• O cliente passará a ser cadastrado por seu CPF ou CNPJ,
facilitando por exemplo mudanças de titularidade.
• Onde era informado o número do RGI, passa a constar
o número do Fornecimento,
que será a nova forma de identificar a ligação e o cliente.
• PDE/RGI: registro da ligação.
• Período: detalha os dias
de consumo, leitura anterior e
leitura atual.
• Apresentação de 2 dígitos
decimais nas faixas de consumo da tabela de tarifas.
• Débito automático: haverá código para inserção da con-

ta em débito automático (não
haverá alteração se sua conta já
estiver em débito automático).
• Tipo de mercado, comum
ou diferenciado.
• 6 datas opcionais de vencimento dias: 01, 05, 10, 15,
20 e 25
No mês seguinte à mudança de sistema, poderá ocorrer:
• Alteração da data de débito automático (só no mês da
implantação).
• Alteração na data de vencimento da conta para uma das
opções mencionadas acima.
• Leitura por média, nesse
caso a diferença de consumo
será compensada na próxima
fatura com leitura real.
• A emissão de duas contas
no mesmo mês. Uma com vencimento no início do mês e
outra no fim do mês que correspondem a períodos de consumo diferentes.
Para obter mais informações, ligue gratuitamente para
0800 055 0195

Capital promove campanha de
multivacinação para crianças e
adolescentes nesta sexta-feira
A Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal da Saúde (SMS), dá início nesta sexta-feira (1º) à Campanha Nacional de Multivacinação nas
469 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. A
iniciativa é voltada a crianças
e adolescentes.
Com a aplicação da vacina da
Pfizer em adolescentes acima de
12 anos contra a Covid-19, dependendo da vacina não é necessário aguardar o intervalo de 14
dias para participar da multivacinação.
As vacinas contempladas na
campanha são BCG, hepatites A
e B, poliomielite, rotavírus, pen-

tavalente (DTP+Hib+HB), pneumocócica e as meningocócicas
C e ACWY. As de febre amarela,
sarampo, caxumba, rubéola, varicela, HPV e difteria tétano
também serão aplicadas.
A ação tem como objetivo,
além de oferecer o acesso a esses imunizantes, atualizar a caderneta de crianças e adolescentes, de 0 a 15 anos de idade, assim como aumentar as coberturas vacinais e diminuir a incidência das doenças imunopreveníveis como difteria, coqueluche, poliomielite, sarampo, caxumba, meningite meningocócica, entre outras.
A iniciativa será reforçada

em 16 de outubro, quando ocorrerá o “Dia V” da vacinação na
capital. Nesta data, todas as
UBSs do município estarão
abertas para imunizar crianças e
adolescentes. A vacinação contra a Covid-19 seguirá normalmente nos megapostos, drivethrus e postos volantes.
Acompanhantes
Por conta da pandemia, será
permitido apenas um familiar
com a criança ou adolescente a
ser imunizado. Os pais ou acompanhante devem levar, além da
caderneta de vacinação, documento com foto de ambos. Caso
o cidadão não esteja com sua

caderneta, basta apresentar os
documentos. Desta forma sua
situação vacinal será atualizada.
A SMS recomenda que mesmo quem está com a caderneta
de vacinação completa procure os postos. Com o passar dos
anos, algumas vacinas são atualizadas e é indicada uma nova
aplicação. Um exemplo é a meningocócica ACWY, disponível
para adolescentes de 11 e 12
anos.
A queda no número de vacinados põe a população em
risco, com a possibilidade de
casos graves individuais e/ou
surtos de doenças imunopreveníveis.

Prefeitura institui gratificação para
diminuir rotatividade em escolas municipais
A Prefeitura de São Paulo vai
instituir a Gratificação por Local de Trabalho (GLT) para os
profissionais da rede municipal
de ensino de São Paulo. O valor
varia de R$ 300,00 até R$
1.500,00 para os profissionais
de quadro de magistério; e de
R$ 200,00 até R$ 500,00 para
os servidores do quadro de
apoio à educação.
A legislação vai beneficiar
os servidores que trabalham em

escolas pouco escolhidas pelo
fato de estarem localizadas em
áreas de difícil acesso, em comunidades com alto grau de vulnerabilidade, entre outros fatores. Os valores aumentam à medida das dificuldades apresentadas pelas unidades.
O detalhamento do critério
das escolas em que os funcionários poderão ser contemplados pela gratificação ainda serão
definidos e publicados em de-

creto municipal.
Atualmente existe uma gratificação de difícil acesso que
não é exclusivamente destinada
aos profissionais da educação e
sim a todos os servidores municipais. Para os professores de
ensino fundamental e médio,
são pagos benefícios que variam de R$ 97,00 a R$ 162,00.
Os valores iniciais da GLT para
profissionais do quadro de magistério, entretanto, são quase

três vezes maiores.
Com a GLT, a Secretaria
Municipal de Educação quer diminuir a rotatividade de funcionários em escolas que têm mais
dificuldade de preencher seus
quadros de funcionários, o que
compromete o cumprimento do
projeto pedagógico e afeta a
aprendizagem dos estudantes. O
benefício permitirá ainda que o
profissional crie mais vínculo
com as unidades escolares.

Vendas para Dia das Crianças
devem crescer 3%, estimam lojistas
As vendas do comércio paulista para o Dia das Crianças devem crescer 3% em relação ao
ano passado, aponta levantamento da Federação das Câmaras de
Dirigentes Lojistas de São Paulo. Foram feitas consultas às
principais Câmaras de Dirigentes Lojistas do estado. Segundo
a entidade, esta é a terceira data

mais importante do ano para o
varejo nacional.
Com a diminuição das restrições ao comércio em razão da pandemia de covid-19, a estimativa dos
lojistas é que o volume de vendas
seja maior nas lojas físicas do que
no e-commerce, diferentemente do
ano passado. Os shoppings devem
concentrar boa parte (70%) do co-

mércio presencial.
O setor de brinquedos, seguido pelo de eletrônicos e de vestuário, devem ser os mais procurados. O perfil do consumidor é
formado por familiares que costumam presentear nesse período,
contribuindo para o balanço do
setor no final do semestre.
Os comerciantes apostam

que o Dia das Crianças deve antecipar o comportamento do
consumidor para o cenário de
compras das festas de final de
ano. A federação aposta ainda em
ações por parte dos lojistas que
estimulem e facilitem as vendas,
como descontos, promoções e
facilidade nas formas de pagamento. (Agência Brasil)

Poupatempo realiza mutirão para
emissão de RG no mês de outubro
O Poupatempo promove
neste mês de outubro um mutirão de RG para atender às solicitações de Carteiras de
Identidade. No total, serão
ofertadas cerca 55 mil vagas
distribuídas entre os 85 postos do estado de São Paulo,
que vão operar em horário estendido durante todos os sábados do mês, das 13h às 17h, e
também na segunda-feira (11/
10), véspera do feriado de
Nossa Senhora Aparecida.

A ação é exclusiva para cidadãos que precisam emitir o RG
e o atendimento nas unidades
acontecerá mediante agendamento prévio, que estará disponível sempre nas quintas-feiras
anteriores às datas dos eventos,
pelo
portal
www.poupatempo.sp.gov.br ou
aplicativo Poupatempo Digital.
No dia do atendimento é necessário comparecer em um dos
postos com a Certidão de Nascimento ou Casamento original

e cópia simples, ou mesmo com
o RG anterior, caso tenha sido
emitido no estado de São Paulo.
Menores de 16 anos devem estar acompanhados por um dos
pais ou responsável legal, portando um documento de identificação com foto.
Caso não seja possível, basta o responsável assinar uma autorização, que pode ser acessada pelo link http://bit.ly/2txpHQY, para ser apresentada no
ato do atendimento, junto com

um documento de identificação
do responsável, com a mesma
assinatura.
Serviço – Mutirão para
emissão de RG:
Horário estendido de atendimentos nos postos da capital e
interior aos sábados: das 13h às
17h.
No dia 11/10, véspera do feriado de 12 de outubro, o mutirão será realizado no expediente normal de cada unidade.
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Em nova projeção, Ipea vê
inflação em 2021 acima de 8%
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou
na quinta-feira (30) sua nova análise de conjuntura sobre a economia brasileira. O documento
aponta que a inflação brasileira
está pressionada pela desvalorização cambial, pela alta dos preços internacionais das commodities e pela crise hídrica. Estima-se que o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) fechará o ano com alta
de 8,3% e o Índice Nacional de
Preço ao Consumidor (INPC)
com alta de 8,6%.
Até agosto, o IPCA registrou
um crescimento no ano de
5,67%. Já é um percentual superior aos 5,25% estabelecidos
como limite da meta estipulada
pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2021. Por outro lado, o Ipea aposta em desaceleração da inflação em 2022.
A estimativa é que o IPCA feche
o próximo ano em 4,1% e que o
INPC fique em 3,9%.
Os dados constam na Carta
de Conjuntura nº 52. “Um dos
grandes desafios macroeconômicos no curto e médio prazo é
a calibragem adequada da política monetária, de modo a trazer a
inflação de volta para o centro
da meta sem comprometer a retomada”, diz o documento.
A pesquisa do Ipea revela uma
projeção próxima ao do Boletim
Focus, divulgado semanalmente
pelo Banco Central (BC). A última edição, publicada no início
dessa semana, trouxe uma nova
previsão do mercado financeiro

para o IPCA de 2021. A estimativa é de 8,45%.
Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB - PIB, soma de
todos os bens e serviços produzidos no país) de 2021, o Ipea
manteve a projeção já apresentada em junho e reiterada em
agosto de crescimento de 4,8%.
No entanto, foi revista a estimativa para 2022. Os pesquisadores preveem um crescimento de
1,8% no próximo ano. É um percentual menor do que os 2% estimados no mês passado.
“Essa redução se deve à dinâmica recente do cenário macroeconômico, com destaque
para a persistência da inflação
em patamar elevado – que impactou negativamente o poder de
compra dos consumidores e provocou a necessidade de um aperto monetário maior que o esperado. Além disso, observou-se
uma deterioração das condições
financeiras das famílias, com o
aumento de seu endividamento.
Em contrapartida, alguns fatores
contribuem para que a revisão da
previsão para 2022 tenha sido
pouco significativa, com destaque para o cenário de crescimento robusto do setor agropecuário e o aumento da disponibilidade de caixa dos governos estaduais”, diz o documento.
Recuperação
Com base nos indicadores
mensais de atividade econômica, os pesquisadores indicam a
continuidade da recuperação da
economia no início do terceiro

trimestre de 2021. Segundo
eles, o movimento de recuperação está atrelado ao avanço da
vacinação contra a covid-19 e à
melhora da dinâmica epidemiológica.
De acordo com a pesquisa,
os resultados positivos das medidas de controle da pandemia
têm contribuído para que os níveis de mobilidade urbana se
aproximem da normalidade.
“Com isso, as atividades que dependem de maior interação presencial, notadamente aquelas
associadas ao setor de serviços,
seguem apresentando um ritmo
de crescimento mais acelerado”, registra o documento.
Em agosto deste ano, na
comparação com o mês de julho,
houve avanço de 0,1% no setor
de serviços, alta de 0,6% na produção industrial e queda de 1,1%
no comércio varejista. Na comparação com o mês de agosto do
ano passado, a previsão é de alta
em todos os segmentos: setor de
serviços (15,7%), produção industrial (1,2%) e comércio varejista (2%).
Foi realizada também uma
análise específica para o setor
automotivo, cujo desempenho
ruim em agosto impactou os resultados do comércio varejista
do país. O encarecimento de insumos como o aço e a borracha
e o aumento das tarifas de energia foram apontados como os
fatores que explicam a situação.
Mas apesar da queda de 16,5%
na produção de automóveis de
passeio, a produção de cami-

nhões subiu 11,4% impulsionada pela boa safra agrícola e pelo
aumento da atividade minerária.
Crise hídrica
Os pesquisadores manifestam preocupação com a crise
hídrica, a pior dos últimos 91
anos, segundo o Operador Nacional do Sistema (ONS). “A situação é ainda mais grave porque
não há perspectiva de nível de
precipitação acima da média para
o último trimestre nos subsistemas mais afetados, principalmente no Sudeste/Centro-Oeste. De
acordo com o levantamento feito pelo Ipea, com base nas previsões do Instituto Nacional de
Meteorologia (Inmet), a precipitação prevista é igual ou abaixo
da média do período de 1981 a
2010”, aponta o Ipea.
O cenário fiscal brasileiro
também foi avaliado e concluiuse que há uma perspectiva de
melhora nas contas públicas em
2021. Um ponto destacado é o
aumento das disponibilidades de
caixa nos governos estaduais,
que pode se reverter em investimentos capazes de atenuar impactos negativos do aumento
dos juros sobre a atividade econômica. Houve também uma melhora na projeção do déficit nacional esperado para este ano.
“Para 2022, persistem incertezas,
a principal das quais está associada à magnitude do esforço de
contenção de despesas requerido para a obediência do teto de
gastos da União”, pondera o documento. (Agencia Brasil)

Banco Central projeta déficit de
US$ 21 bilhões para contas externas
A nova projeção do Banco
Central (BC) para o saldo das
contas externas neste ano passou
de um superávit de US$ 3 bilhões para um déficit de US$ 21
bilhões (1,3% do PIB). O resultado corresponde a 1,3% do Produto Interno Bruto (PIB, soma
de todos os bens e serviços produzidos no país).
A previsão das transações
correntes, que são as compras e
vendas de mercadorias e serviços e transferências de renda do
Brasil com outros países, está
no Relatório de Inflação, publicação trimestral do BC, divulgado na quinta-feira (30).
No documento, o órgão elevou
a estimativa de crescimento da
economia de 4,6% para 4,7%
em relação ao relatório anterior, de junho.
Segundo o BC, a projeção
das contas externas reflete, em
grande medida, a expectativa de
menor saldo da balança comercial, com aumento das importações de US$ 210 bilhões para
US$ 239 bilhões em 2021.
“O aumento de preço de bens
intermediários, em parte relacionado aos impactos globais da
pandemia, aliado à rápida recuperação nas compras internacionais da indústria brasileira, foi
fator determinante para o aumento na projeção das importações. Adicionalmente, houve
aumento expressivo da importação de combustíveis nos últimos meses, simultaneamen-

te à elevação dos preços internacionais desses produtos. No
atual cenário de escassez hídrica, espera-se que essa demanda
continue elevada até o fim de
2021”, diz o relatório.
Ainda com relação às importações, de acordo com o BC,
vêm ganhando relevância algumas operações não computadas
nas estatísticas alfandegárias da
Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da
Economia, mas que afetam o
balanço de pagamentos. Em especial, destacam-se as importações no âmbito do Repetro, que
é o regime que suspende a cobrança de tributos federais de
exportação e importação de bens
para pesquisa e lavra de jazidas
de petróleo e gás natural, principalmente as plataformas de
exploração.
As compras crescentes de
criptoativos, como a criptomoeda bitcoin, outro item fora da
apuração da Secex, também contribuíram para o aumento da projeção das importações. O BC
explica que criptoativos não são
considerados ativos financeiros,
porque não têm contraparte devedora, nem são considerados
moeda, então, são classificados
como ativos não financeiros, por
isso são considerados no âmbito da balança comercial
Nas exportações, o BC manteve a previsão de valor recorde
de US$ 282 bilhões, refletindo
o patamar elevado dos preços

das commodities no ano, apesar
de alguma retração mais recentemente, em especial do minério de ferro. Houve ainda melhora no cenário para as vendas internacionais de produtos manufaturados, que devem terminar o
ano em patamar semelhante ao
de 2019, pré-pandemia. De
acordo com o relatório, as exportações de semimanufaturados no primeiro semestre sinalizam resultados positivos para
o final de 2021, com os preços
dos produtos de ferro e aço mantendo níveis elevados.
Na conta de serviços, houve
ligeira redução na projeção do
déficit, de US$ 19 bilhões para
US$ 17 bilhões, resultado de
retorno mais lento que o antecipado das viagens internacionais
e menores despesas com aluguel
de equipamentos no setor de
petróleo, consequência, em parte, da nacionalização de plataformas de exploração no âmbito do
Repetro. Na renda primária, houve pequeno ajuste na conta de
lucros e dividendos, de déficit de
R$ 28 bilhões para déficit de
US$ 27 bilhões.
Investimento estrangeiro
No caso de um país registrar
saldo negativo em transações
correntes, ele precisa cobrir o
déficit com investimentos ou
empréstimos no exterior. A melhor forma de financiamento do
saldo negativo é o Investimento
Direto no País (IDP), porque os

recursos são aplicados no setor
produtivo.
A projeção para os ingressos
líquidos de IDP foi reduzida de
US$ 60 bilhões (4% do PIB)
para US$ 55 bilhões (3,4% do
PIB) em 2021. Em 2020, foram
registrados US$ 34,2 bilhões
(2,38% do PIB) de investimentos externos no Brasil.
“Apesar da recuperação no
componente participação de capital ocorrer em linha com o previsto, a desaceleração das operações intercompanhia, por
exemplo, quando a matriz no
exterior investe na filial no Brasil tem sido mais rápida do que
previamente esperado”, explicou o BC.
Para os investimentos em
carteira, manteve-se a projeção para o ano, de US$ 21 bilhões, que deve registrar entradas líquidas pela primeira
vez desde 2015.
“A elevação do diferencial de
juros entre o Brasil e economias avançadas aumenta a atratividade dos instrumentos de dívida
locais, fazendo com que as compras por estrangeiros de títulos
emitidos no país sejam determinantes para os fluxos de entrada em carteira. Por outro
lado, as entradas líquidas em
ações e fundos têm diminuído
nos últimos meses, possivelmente impactadas pelas incertezas relacionadas à crise hídrica e ao cenário fiscal”, diz o
relatório. (Agencia Brasil)

Brasil registra 1,4 milhão de novos
negócios de maio a agosto de 2021
O Brasil alcançou a marca de
1,4 milhão de novos negócios
abertos, de maio a agosto de
2021. Nesse período, o saldo
positivo de empresas em funcionamento no país chegou a
936.229. O saldo é a diferença
entre todos os negócios abertos
(1.420.782)
e
fechados
(484.553) no período. O total de
empresas ativas no Brasil é de
18.440.986. Os dados são do
Boletim do Mapa de Empresas
do Ministério da Economia, divulgado na quinta-feira (30).
De acordo com o boletim, o
último quadrimestre segue a tendência já observada nos períodos
anteriores, em que o número de
empresas abertas ultrapassou a
marca de 1 milhão. O crescimento registrado nos meses de maio
a agosto de 2021 representa aumento de 1,9% em relação ao
quadrimestre anterior e de
26,5% em comparação com o
mesmo período de 2020.
Segundo o Ministério da

Economia, o Mapa de Empresas
aponta ainda que a Região Norte
é um dos destaques na abertura
de empresas no país no período
de maio a agosto, com quatro
estados entre os cinco primeiros no ranking que mede o crescimento percentual de negócios
abertos. O Acre foi o estado que
apresentou o maior crescimento percentual no período, com
aumento de 26,6% em relação
aos primeiros meses de 2021 e
de 41,7% quando comparado
com o segundo quadrimestre de
2020. Em seguida, no ranking
estão os estados do Amapá, Rondônia, Alagoas e Roraima.
A atividade econômica que
representou o maior fluxo de
novos negócios foi a de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, com 82.943
novas empresas abertas. Houve
aumento de 11% em relação aos
primeiros meses de 2021 e de
20,7% em relação ao segundo
quadrimestre de 2020. De acor-

do com o ministério, outros ramos que tiveram destaque foram
os de promoção de vendas
(67.888 abertas), cabeleireiros,
manicure e pedicure (46.137
abertas) e obras de alvenaria
(45.957 abertas).
Ainda de acordo com o ministério, o tempo médio registrado no segundo quadrimestre de 2021 foi de 2 dias e 16
horas. São 13 horas a menos
do que registrado nos primeiros quatro meses do ano. Se
comparado com o mesmo período de 2020, houve uma redução de 5 horas.
O estado de Goiás se destaca com o menor tempo para
abertura de negócios no período: 1 dia e 2 horas, o que representa uma queda de 16 horas
(38,1%) em relação ao primeiro quadrimestre deste ano. Além
disso, Goiânia conquistou neste
último quadrimestre o posto de
mais ágil abertura entre as capitais, com tempo médio de 18

horas. Completam a lista de capitais mais ágeis as cidades de
Maceió (AL), Curitiba (PR), Brasília (DF) e Natal (RN), todas
com tempo menor que dois dias.
Em Salvador, a abertura de
empresas, que chegou a ser feita em 31 dias, atualmente é realizada em 2 dias e 19 horas. Com
isso, o município avançou no
ranking nacional de tempo de
abertura de negócios entre as
capitais do país. Segundo o ministério, a redução do tempo de
abertura é resultado da integração da capital à Junta Comercial
do estado, de modo que os procedimentos necessários para
criar um empreendimento são
realizados no site da junta, sem
a necessidade de coletas adicionais em outros endereços eletrônicos.
A Estratégia de Governo Digital 2020-2022 definiu como
meta diminuir para 1 dia o tempo médio de abertura de empresas no Brasil. (Agencia Brasil)

Crise nos postos de
combustível no
Reino Unido está
controlada
O Reino Unido disse na quinta-feira (30) que uma crise nos
postos de combustível causada por uma falta acentuada de caminhoneiros está controlada, mas muitas bombas continuavam fechadas em Londres, obrigando motoristas a passar horas circulando ou parados em filas para abastecer.
Em uma semana caótica que testemunhou pessoas brigando
em postos e outras enchendo garrafas de água com gasolina, ministros britânicos dizem repetidamente que a crise está se amenizando, mas na quarta-feira ordenaram que soldados começassem a conduzir caminhões-tanque.
“Essa crise agora é algo que absolutamente voltou ao controle”, disse o secretário-chefe do Tesouro, Simon Clarke.
Repórteres da Reuters visitaram sete postos de combustível
de Londres e áreas adjacentes nesta quinta-feira. Dois estavam
abertos. Uma fila de dezenas de motoristas se estendia de um
dos postos em funcionamento, no qual empregados tentavam
organizar a fila.
A Associação de Varejistas de Petróleo (PRA), que representa varejistas de combustível independentes que respondem
por 65% dos 8.380 postos britânicos, disse na quarta-feira que
27% de seus membros relataram ter ficado sem combustível e
que acredita que a situação melhorará mais nas próximas 24 horas.
A crise dos postos provoca desprezo em algumas capitais
europeias, e políticos de alto escalão insinuam que a falta de
caminhoneiros é uma consequência clara da decisão do referendo de 2016 para o Reino Unido deixar a União Europeia.
Ministros britânicos insistem em negar que o Brexit tenha
relação com a crise, mas dezenas de milhares de caminhoneiros
da UE partiram durante o caos da desfiliação e também citam os
lockdowns da Covid-19, que impediram dezenas de milhares de
exames de habilitação.
Indagado se o Reino Unido estaria em uma posição melhor
se não tivesse saído do mercado comum, Clarke respondeu: “Eu
realmente não aceito isso”.
“A ideia de que isto diz respeito ao Brexit é tentar nos levar
de volta ao que na verdade temo ser uma conversa bastante negativa a respeito de oportunidades passadas”, disse.
“Se você olhar a situação na Alemanha, se olhar a situação na
Polônia, se olhar a situação na França, eles também têm estes
problemas”, disse. (Agencia Brasil)

Vice-presidente
chega a Dubai para
promover comércio e
investimentos
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, chegou a
Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para uma visita de quatro
dias. Ele participa nesta sexta-feira (1º) da inauguração do pavilhão brasileiro na Expo 2020 Dubai, exposição mundial que será
aberta ao público também nesta sexta-feira.
Também estão previstos encontros bilaterais com autoridades e encontros com empresários do país árabe.
Em suas redes sociais, o vice-presidente informou que buscará promover o comércio exterior e investimentos no Brasil.
Mourão também disse que aproveitará para apresentar ações do
governo brasileiro acerca da preservação e desenvolvimento da
Amazônia.
A Amazônia, aliás, será o tema de dois eventos dos quais
Mourão participará. O primeiro é uma palestra sobre a política nacional de desenvolvimento sustentável da Amazônia,
no sábado (2). O outro, é o fórum de sustentabilidade econômica da Amazônia, no domingo (3) com empresários brasileiros e árabes.
“Chego nos Emirados Árabes Unidos em um momento de
esperança para o Brasil, quando retomamos os negócios e superamos a crise gerada pela covid-19”, escreveu o vice-presidente
em seu perfil no Twitter.
Comércio exterior
O comércio exterior do Brasil com o Oriente Médio teve
grande crescimento de 2000 a 2011, com sucessivas altas nas
exportações brasileiras para a região, com exceção de 2009 (ano
subsequente à crise financeira internacional de 2008). Em 11
anos, o valor exportado subiu de US$ 1,33 bilhão para US$ 12,27
bilhões, um crescimento de nove vezes.
De 2012 a 2019, o valor oscilou entre altas e quedas, mas
nunca recuando abaixo de US$ 9,7 bilhões. Em 2020, no entanto, ano da pandemia de covid-19, as exportações recuaram para
US$ 8,8 bilhões, queda de 18,6% em relação ao ano anterior
(US$ 10,81 bilhões).
Neste ano, há uma aparente recuperação do comércio. De
janeiro a agosto deste ano, as exportações somaram US$ 7,93
bilhões, ou seja, 44,4% acima do registrado no mesmo período
do ano passado (US$ 5,49 bilhões).
Entre os principais produtos exportados pelo Brasil para o
Oriente Médio estão minérios, carnes, açúcares, grãos/sementes/frutos, cereais e pedras preciosas.
Desde 2001, a balança comercial tem pendido para o lado
brasileiro, já que vendemos mais do que compramos da região.
Em 2020, por exemplo, o Brasil importou US$ 4,34 bilhões de
dólares, menos da metade do que vendeu.
Nos oito primeiros meses deste ano, as importações somaram US$ 4,33 bilhões, um pouco mais da metade do que exportamos para lá.
Os Emirados Árabes Unidos são o terceiro principal parceiro comercial do Brasil na região, em termos de exportações brasileiras, com um total de US$ 1,11 bilhão nos oito primeiros
meses deste ano, abaixo da Arábia Saudita (US$ 1,21 bilhão) e
Bahrein (US$ 1,12 bilhão). (Agencia Brasil)
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Segunda maior termelétrica do
país é inaugurada no Porto do Açu
A Gás Natural Açu (GNA)
inaugurou na quinta-feira (30)
a sua primeira termelétrica no
Porto do Açu, em São João da
Barra, no norte fluminense. Presente ao evento, o ministro de
Minas e Energia, Bento Albuquerque, destacou que o empreendimento contribuirá para a
segurança energética do país.
“É essencial nesse momento,
para que o país possa superar a
maior escassez hídrica de sua

história”, disse.
Segunda maior usina termelétrica a gás natural do país, a
GNA 1 tem 1.338 megawatts
(MW) de capacidade instalada,
suficiente para fornecer energia
a 6 milhões de residências, e vai
contribuir para o Sistema Interligado Nacional (SIN), disse Bernardo Perseke, diretor-presidente da GNA.
No último dia 16, a Agência
Nacional de Energia Elétrica

Recuperação do
emprego é puxada
por trabalhadores
autônomos
No trimestre móvel encerrado em julho, o número de
trabalhadores por conta própria manteve a trajetória de
crescimento, iniciada no período encerrado em outubro
do ano passado, e atingiu o
patamar recorde de 25,2 milhões de pessoas. Na comparação com o trimestre encerrado em abril, o aumento foi
de 4,7%, com mais 1,1 milhão
de pessoas.
Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (Pnad) Contínua e
foram divulgados na quintafeira (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de desocupação caiu 1 ponto percentual no período, para 13,7, e
representa um contingente de
14,1 milhões de pessoas em
busca de um trabalho.
Na comparação com o
mesmo trimestre móvel de
2020, houve aumento de 3,8
milhões de pessoas trabalhando por conta própria, uma alta
de 17,6%. A analista da pesquisa Adriana Beringuy destaca que essa é a forma de inserção no mercado de trabalho que mais vem crescendo
nos últimos trimestres, embora o trabalho com carteira assinada comece a ter resultados mais favoráveis, com aumento de 3,5%, totalizando
30,6 milhões de pessoas.
“Diferente da população
ocupada como um todo, que
embora esteja crescendo, ainda permanece num nível abaixo do período pré-pandemia,
no caso específico por conta
própria, essa reposição foi
feita e ainda supera ao que
ocorria no período pré-pandemia. É uma reação do mercado de trabalho muito voltada para o trabalho por conta própria”, disse a analista.
Informalidade
De acordo com Adriana
Beringuy, com esse aumento
do trabalho por conta própria, o nível de informalidade
também atingiu um nível recorde, com taxa de 40,8%.
“A gente tem um recorde
de informalidade. A população ocupada em julho foi estimada em 89 milhões, com
um incremento de 3,1 milhões
no trimestre. Já a população
informal ficou estimada em
36,3 milhões, portanto um aumento de 2 milhões. A população ocupada no trimestre
expandiu 3,6% e a informalidade 6,1%”, disse.
O trabalho informal inclui
as pessoas sem carteira assinada no setor privado e doméstico, empregadores ou
empregados por conta própria sem CNPJ e trabalhadores sem remuneração. No trimestre anterior, a taxa de informalidade foi de 39,8%, com
34,2 milhões de pessoas. Há
um ano, esse contingente era
menor de 30,7 milhões, com
taxa de 37,4%, o menor patamar da série.
O grupo chamado de subutilizados somou 31,7 milhões, uma redução de 4,7%
na comparação trimestral,
quando eram 33,3 milhões de
pessoas. Com isso, a taxa
composta de subutilização
caiu 1,6 ponto percentual,

para 28,0%.
Os trabalhadores subocupados por insuficiência de
horas trabalhadas chegaram
ao número recorde de 7,7 milhões de pessoas, um aumento de 7,2%, com mais 520 mil
pessoas nessa condição. Na
comparação anual, o indicador subiu 34%.
Os desalentados, que desistiram de procurar trabalho
devido às condições estruturais do mercado diminuíram
10% no trimestre fechado em
julho, somando 5,4 milhões
de pessoas. Em relação ao
mesmo trimestre móvel de
2020, a redução foi de 7,3%.
Os dados do IBGE mostram que houve expansão
também no trabalho doméstico, que subiu 7,7% no trimestre, somando 5,3 milhões de
pessoas. Na comparação com
o mesmo período do ano anterior, o aumento foi de 16,1%,
um adicional de 739 mil pessoas. Este foi o maior crescimento em toda a série histórica.
A categoria dos empregadores ficou estável, com 3,7
milhões, assim como os empregados do setor público,
que somam 11,8 milhões.
Atividades econômicas
Entre as atividades econômicas, o crescimento da
ocupação no trimestre subiu
em seis dos dez grupos pesquisados e nenhum registrou
perdas. O setor que mais cresce foi a construção, que avançou 10,3%. Em seguida vem
alojamento e alimentação
(9%), serviços domésticos
(7,7%), transporte, armazenagem e correio (4,9%), comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas
(4,5%) e agricultura, pecuária, produção florestal, pesca
e aquicultura (3,2%).
Na comparação anual, o
crescimento atingiu oito atividades, com destaque para
construção (23,8%), alojamento e alimentação (16,8%)
e serviços domésticos
(16,5%), atividades que, segundo a analista da Pnad, tiveram perdas muito acentuadas na pandemia e ainda estão recompondo o contingente de trabalhadores.
Segundo Adriana Beringuy, apesar do crescimento
da população ocupada, o rendimento médio real dos trabalhadores diminuiu 2,9%
frente ao trimestre anterior,
ficando em R$ 2.508. Na comparação anual, a queda foi de
8,8%. A massa de rendimento
real, que soma todos os rendimentos dos trabalhadores,
ficou estável em R$ 218 bilhões.
“Temos mais pessoas
ocupadas, no entanto, com
rendimentos menores. Isso
faz com que a massa de rendimentos fique estável. A
despeito de um crescimento
tão importante da população
ocupada, a massa de crescimento não acompanha a expansão, devido ao fato de a
população ocupada estar
sendo remunerada com rendimentos menores, tanto na
comparação trimestral quanto na anual”, explica a analista. (Agencia Brasil)

(Aneel) liberou todas as unidades geradoras que compõem a
usina termelétrica (UTE) GNA 1
para início da operação comercial. Foram investidos no projeto R$ 5 bilhões que resultaram
na geração de 12 mil empregos,
segundo a empresa.
Durante a solenidade, Perseke anunciou o início das obras
da UTE GNA 2, com 1.700 MW
de capacidade instalada. Juntas,
as duas usinas terão 3 mil MW,
o que permitirá atender o consumo residencial dos estados do
Rio de Janeiro, Minas Gerais e
Espírito Santo.
Segundo o diretor-presidente da GNA, esse será o maior
complexo de gás e energia da
América Latina.
Mil dias
O ministro Bento Albuquerque aproveitou a ocasião para
lembrar que durante os mil dias
do atual governo a capacidade
de geração elétrica cresceu 15%,
enquanto a capacidade de transmissão evoluiu 16%. Ele lembrou
ainda que o governo federal realizou o maior leilão de petróleo
e gás do mundo, em novembro

de 2019, que arrecadou R$ 84 bilhões em bônus de assinatura,
contra R$ 60 bilhões arrecadados até aquela data. O ministro
destacou que os investimentos
contratados no setor de petróleo e gás atingiram R$ 420 bilhões em mil dias, o correspondente a 76% de todo o investimento do setor de infraestrutura do país.
Leilões de energia
Albuquerque mencionou
ainda os leilões de energia como
fundamentais para segurança do
setor. “Para que daqui a quatro
ou seis anos, nós não passemos
por situações como essa de crise hidroenergética”.
O ministro citou dois leilões
que serão realizados até o final
do ano. O primeiro, em outubro,
denominado leilão emergencial,
visa garantir energia termelétrica de 2022 a 2025. “Com isso,
vamos ter mais segurança e contribuir para que os nossos reservatórios de água possam voltar
a níveis normais”. Esse leilão
emergencial será importante
também porque irá reduzir o custo da geração térmica, indicou o

ministro.
Em dezembro, será realizado
um leilão de reserva de capacidade. “Nós teremos unidades
geradoras de energia, boa parte
delas termelétricas, que darão
suporte ao sistema, em caso de
necessidade, como a que estamos passando nesse momento
de escassez”.
Segundo o ministro, as usinas a gás natural, como a GNA 1
inaugurada hoje, tem um custo
mais baixo. “É esse tipo de empreendimento que nós queremos e vamos ter no leilão de reserva de capacidade. É isso que
nós estamos buscando para que
o consumidor brasileiro não tenha só segurança energética,
mas tarifas mais baratas de energia para o desenvolvimento socioeconômico do país”.
De acordo com Albuquerque, o presidente Jair Bolsonaro irá, em breve, a São João da
Barra colocar a pedra fundamental da UTE GNA 2.
Recuperação
O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, afirmou
que a inauguração da GNA 1 é

motivo de orgulho para o estado que, segundo ele, começa a
dar sinais de recuperação econômica.
Castro afirmou que o ambiente jurídico e de negócios e o
ambiente político estão fazendo
com que o Rio de Janeiro, “depois de dez longos anos de prejuízo, possa enviar hoje (1º) a Lei
Orçamentária, sem nenhum real
de déficit. Está aprendendo a
gastar aquilo que ele arrecada”.
De acordo com o governador, o Rio de Janeiro é o terceiro
estado que mais gerou emprego
formal no país, nos últimos meses. Em julho, foram quase 18 mil
novas vagas com carteira assinada e, em agosto, o número
chegou a 22.960 novos postos
de trabalho formais.
“Isso não cai do céu, mas resulta de uma mentalidade de Estado”, assegurou.
“A união entre os três níveis
de governo e o Parlamento inaugura uma era colaborativa, para
sentar à mesa e descobrir a melhor maneira de fazer com que o
empreendedor e a população tenham uma vida melhor”, concluiu Castro. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE VINTE DIAS.PROCESSO Nº1054797-07.2017.8.26.0100 O(A)MM.Juiz(a) de Direito da 14ªVara Cível,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Clarissa Rodrigues Alves,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) a SUN
REI DIM,brasileira,casada,médica,CPF 114.363.338-57,SUN REI LIN,brasileiro,casado,médico,SUN TIAN LIN,brasileiro, casado e
SUN REI CHEN,brasileira,casada,médica,que Tudem Comércio de Embalagens e Descartáveis Ltda.ajuizou ação Renovatória de
Locação,objetivando seja julgada procedente,para declarar renovado o contrato de locação do salão comercial à Rua José Antônio Coelho,203,Vila Mariana/SP pelo período de mais 05anos,com início em 30-03-2017,nas mesmas condições pactuadas,condenado os réus nos ônus da sucumbência,pagamento de despesas processuais e verba honorária.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, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei.NADA MAIS [1,4]

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1000563-12.2016.8.26.0100. A Dra. ELAINE FARIA EVARISTO, Juíza de Direito da 20ª Vara
Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a Varadero-Tour Agência de Viagens e Turismo Ltda, CNPJ 00.475.146/0001-93,
na pessoa de seu representante legal e a Luiz Claudio Ribeiro, CPF 265.519.188-91, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma
ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 106.773,81 (05/01/2016), referente ao saldo devedor da Cédula de
Crédito Bancário nº 0083000013520300170. Estando os Executados em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em
ªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEMªOªQUANTUMªRECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMªCOMOªHONORÈRIOSª
ADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAª
HONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªQUEªOFEREÎAMªEMBARGOS ªFACULTANDOªAOSª
EXECUTADOSªNESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOªDOªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISªCUSTASª
EªHONORÈRIOS ªREQUEREREMªOªPAGAMENTOªDOªSALDOªEMªªSEIS ªPARCELASªMENSAIS ªACRESCIDASªDEªCORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOª
mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato
FORMULADASªPELOªEXEQUENTEª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTE ªAlXADOªEªPUBLICADOª3ÍOª0AULO ªªDEªABRILªDEªªªª"ªªEª

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010124-04.2021.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mariana
de Souza Neves Salinas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARLENE DANTAS XAVIER,
CPF 104.674.808-42, que a Ação de Procedimento Comum, requerida pelo Condomínio Edifício
Tupinambás, foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 85.140,94 (julho/2021),
corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais cominações.
(VWDQGRDH[HFXWDGDHPOXJDULJQRUDGRH[SHGLXVHRSUHVHQWHSDUDTXHHPGLDVDÀXLUDSyV
os 20 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 a executada, independente
de penhora ou nova intimação, ofereça suas impugnações (art. 525 do C.P.C.). S Será o presente
B 30/09 e 01/10
HGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1017713-21.2007.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Adilson
Aparecido Rodrigues Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MATHEUS NEGRÃO NASCIMENTO e
GIOVANA FARIA DO NASCIMENTO, de qualificação ignorada, que lhes foi proposta uma ação de
Cumprimento de Sentença por parte do ESPÓLIO DE IVONE MUSSA ROCHA, representado por Alex
Salim Rocha. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por
EDITAL, para se pronunciarem sobre o pedido de Habilitação, já que foi deferida a substituição do
Executado falecido pelos sucessores, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, de acordo com o art. 690 do
Código de Processo Civil, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital ou apresentem resposta.
Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, 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 09 de março de 2020.

Ybyrá Gestão e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 11.094.555/0001-66 - NIRE 35.300.371.682
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02 de Setembro de 2021
Data, Hora e Local: Aos 02 dias do mês de setembro de 2021, às 12:00 horas, na sede social da Ybyrá Gestão e Participações S.A.,
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Peruíbe, nº 40, sala J, Jardim Europa, CEP 01448-090 (“Companhia”).
Convocação e Presença: A presente Assembleia Geral Extraordinária foi instalada com a presença de acionistas representando 73,34%
do capital social da Companhia, relacionados e qualificados no Anexo I da presente ata e com assinaturas opostas no respectivo Livro
de Presença de Acionistas, devidamente convocados por editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos
dias 24, 25 e 26 de agosto de 2021, nas páginas 20, 34 e 23 da seção Empresarial das respectivas edições, e no Jornal O Dia de São
Paulo, nas edições dos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2021, nas páginas 8, 7 e 10, respectivamente. Composição da Mesa: Presidente:
Sr. Carlos Alberto Longo. Secretário: Sr. Eduardo Longo. Ordem do Dia: Discutir e votar sobre a reeleição de membros da Diretoria da
Companhia. Deliberações: Após examinadas e discutidas a matéria constante da ordem do dia, os acionistas da Companhia decidiram,
sem reservas: a) Aprovar a reeleição dos Srs. Carlos Alberto Longo, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade
RG nº 2.615.558 SSP/SP e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob nº 064.383.77872, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua General Mena Barreto, nº 743, CEP 01433-010; e
Eduardo Longo, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.634.486 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº
025.587.778-15, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Peruíbe, nº 40, Jardim Europa, CEP
01448-090, para ocuparem os cargos de Diretores sem designação especifica da Companhia, com mandato de 3 (três) anos, contatos da
presente data, sendo certo que permanecerá vago 1 (um) cargo de Diretor sem designação específica. Os Diretores ora eleitos declaram,
sujeitos às penas fixadas em lei, que não estão proibidos e tampouco impedidos de exercerem a administração da Companhia, não
estando incursos em nenhum dos crimes previstos em lei ou condenação criminal, ou sob os efeitos de tal condenação a uma pena que
impeça, mesmo que momentaneamente, ter acesso a cargos públicos, ou ainda que não há qualquer condenação por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Os membros da Diretoria, ora reeleitos,
tomam posse em seus cargos, mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, Anexo II a presente Ata, que serão devidamente
lançados no Livro de Atas de Reunião de Diretoria da Companhia, nos termos da legislação aplicável. b) Autorizam os Diretores da
Companhia a praticarem todos os atos e a assinar todos e quaisquer documentos que se façam necessários ao fiel cumprimento das
deliberações aprovadas nos itens supra. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e ninguém desejando manifestar-se,
foram suspensos os trabalhos para a lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada por todos
os presentes, que em seguida a assinaram. Mesa: Presidente: Sr. Carlos Alberto Longo. Secretário: Sr. Eduardo Longo. Acionistas
Presentes: Ivaí Administração e Participações S.A. São Paulo, 02 de setembro de 2021. Carlos Alberto Longo - Presidente;
Eduardo Longo - Secretário. JUCESP nº 452.559/21-2 em 17/09/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Votorantim Investimentos Latino-Americanos S.A.
CNPJ/MF nº 06.276.938/0001-15 - NIRE 35300320956
Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Dezembro de 2019
1. Data, Horário e Local - Dia 31 de dezembro de 2019, às 14 horas, na sede social da Companhia,
localizada na Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105, Torre 3, Setor B, 6º andar, conjunto 61,
parte, CEP 04571-010, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. Convocação e
Presença - Dispensada a convocação, conforme o disposto no Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de
15.12.1976, conforme alterada (“LSA”), tendo em vista a presença de acionistas representando a
totalidade do capital social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Rodrigo Nazareth Menck; Secretário:
Felipe da Silva Azevedo. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a ratificação da nomeação do Sr. Antônio
dos Santos Entraut Junior, brasileiro, casado, contador, domiciliado em Curitiba - a Rodovia Curitiba/
Rio Branco, 1.303, portador da Carteira de Identidade RG sob nº 8.724.025-8 e registro no Conselho
Regional de Contabilidade do Paraná CRCPR sob nº PR-068461/O-0, Sr. Brayan Machado, brasileiro,
solteiro, contador, domiciliado em Curitiba - a Rodovia Curitiba/Rio Branco, 1.303, portador da Carteira
de Identidade RG sob nº 5.138.126-2 e registro no Conselho Regional de Contabilidade do Paraná
CRCPR sob nº PR-047832/O-0 e Sra. Célia Midori Narita, brasileira, contadora, domiciliada em
Curitiba - a Rodovia Curitiba/Rio Branco, 1.303, portadora da Carteira de Identidade RG sob
nº 11.486.668 e registro no Conselho Regional de Contabilidade do Paraná CRCPR sob nº PR051809/O-8 (“Peritos Especializados”) como peritos especializados responsáveis pela elaboração do
laudo de avaliação para determinar o valor contábil do patrimônio líquido da Companhia a ser
incorporado pela Nexa Recursos Minerais S.A., com sede na Rodovia BH/Brasília, BR 040, km 284,5,
Três Marias, Minas Gerais, CEP: 39205-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.416.651/0001-07, com
seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, NIRE 31300000583 (“Nexa”), na data-base de 30/11/2019 (“Laudo de Avaliação”); (ii) o exame e aprovação do Laudo
de Avaliação; (iii) a proposta de aprovação do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de
Incorporação da Votorantim Investimentos Latino-Americanos S.A. pela Nexa Recursos Minerais S.A.”,
celebrado em 16/12/2019 (“Protocolo”) e incorporação da Companhia pela Nexa; e (iv) em consequência
dos temas acima, a extinção da Companhia. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia, após análise
e discussão dos assuntos da ordem do dia, a acionista da Companhia deliberou o quanto segue: (i)
Ratificar, sem qualquer restrição ou ressalva, a indicação efetuada pela Diretoria da Companhia, dos
Peritos Especializados responsáveis pela avaliação do patrimônio líquido da Companhia, bem como
para a elaboração do Laudo de Avaliação, nos termos dos artigos 226 e 227 da LSA; (ii) Aprovar, sem
qualquer restrição ou ressalva, o Laudo de Avaliação, o qual passa a integrar o Anexo 2.1 ao Protocolo,
preparado pelos Peritos Especializados na data-base de 30/11/2019; (iii) Aprovar, sem qualquer
restrição ou ressalva, o Protocolo firmado entre a Companhia e a Nexa, documento que passa a
integrar o Anexo I à presente ata, no qual ficaram acertadas as condições e justificativas para a
incorporação da Companhia pela Nexa e, em consequência, a incorporação da Companhia. Em
decorrência da incorporação, a Nexa, nos termos de que prevê ao artigo 227 das LSA, sucede a
Companhia em todos os seus direitos e obrigações, todos os ativos e passivos, sendo a Companhia
declarada extinta e sem qualquer solução de continuidade; (iv) Fica, desde já, autorizada a Diretoria
da Nexa tomar todas as providências complementares à operação, especialmente aqueles referentes
ao arquivamento e publicação dos atos da incorporação da Companhia, podendo, para tanto, praticar
todos os atos e assinar todos os documentos que se fizerem necessários à incorporação da Companhia,
nos termos e condições constantes do Protocolo; 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado,
o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral, da qual se lavrou a presente ata na forma de
sumário, conforme artigo 130, § 1º da LSA, que, depois de lida em voz alta e achada conforme, foi
assinada. 7. Assinaturas: Presidente: Rodrigo Nazareth Menck; Secretário: Felipe da Silva Azevedo.
Acionista: Nexa Recursos Minerais S.A., p. Rodrigo Nazareth Menck e Jones Aparecido Belther. A
presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 31 de dezembro de 2019.
Rodrigo Nazareth Menck Presidente; Felipe da Silva Azevedo - Secretário. JUCESP nº 197.555/20-2
em 10/06/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Jornal
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Leilão de Arte – Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de arte
edital 22440 nos dias 05/10 às 19
horas e 09/10 às 13 horas
www.gmleiloes.com.br – SP/SP
( 11)
94435-0642
diretoria@gmleiloes.com

EDITAL DE CONVOCAÇÃO À ASSEMBLÉIA DE FUNDAÇÃO DO INSTITUTO SOMOS
T ODOS FILHOS DA TERRA–Instituto STF da Terra. Convido a todos os interessados
à Assembléia de Fundação do Instituto Somos Todos Filhos da Terra, a comparecerem,
munidos de documentos de identificação, no dia 12/10/2021, às 10h, na primeira
chamada e, sendo necessárias, às 11h em segunda chamada, no endereço sito à
Travessa São Cristóvão, 28 – Jardim Filhos da Terra – São Paulo/SP. Cep:02325-050.,
para participarem na qualidade de Sócios Fundadores, momento em que será
apresentado, discutido, votado e aprovado o Projeto do seu Estatuto Social e realizada
a Eleição e Posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. São Paulo, 29/09/2021 –
Marcos Roberto Cebola e Silva (CPF 136.032.558-10), Membro da Comissão
Organizadora.
EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1009370-79.2020.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de
Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Bento da Costa Carvalho, Maria do Carmo de Oliveira e Souza, Benedito Ernesto
de Jesus, Interfarma Comercial Importadora e Exportadora de Medicamentos Ltda., Sophia Galibe Abdala, Clotildes de Oliveira
da Costa Carvalho, Maria Apparecida da Costa Carvalho de Jesus, Maria das Dores Carvalho Guerreiro, réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Telmelita da Silva Souza
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Vergueiro, nº 3.475, Vila
Mariana, São Paulo, Capital, CEP 04101-300, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se
o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo
de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[01,04]
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0031190-40.2021.8.26.0100 O MM. Juiz de
Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. LUIZ FERNANDO RODRIGUES
GUERRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a THIAGO DA ROCHA BRANDI, CPF 183.541.338-26, que diante
da procedência da Ação de Cobrança, ajuizada por BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados - BSM, foi
instaurado o presente Cumprimento de Sentença visando o adimplemento da condenação do ora Executado,
no valor de R$ 628.245,18 (julho/2021), corrigidos monetariamente e juros de 1% a.m., bem como acrescido
das custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Estando o Executado em lugar
LJQRUDGRH[SHGLXVHRSUHVHQWHSDUDTXHHPGLDVDÀXLUDSyVRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWR
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 CPC). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 dias para que o Executado, independente de penhora ou nova intimação, ofereça suas impugnações
DUWGR&3& 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL%H

ECOMIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ/ME nº 11.156.703/0001-20 - NIRE 35.223.563.195
Ata de Reunião dos Sócios Quotistas, Realizada em 30/09/2021.
1. Horário e Local: Em 30/09/2021, às 10h, na sede social na Estrada dos Romeiros, S/N, Sala 03, Km 36,5,
em Santana de Parnaíba, SP, CEP 06513-305. 2. Presença: As sócias titulares de 100% do capital social, a
saber; (i) Pro Argamassa I Empreendimentos S.A., sociedade empresária anônima de capital fechado, CNPJ
07.892.443/0001-83, com sede em Santana de Parnaíba, SP, na Constran, 132, Parte, CEP 06516-300, com
atos constitutivos arquivados na JUCESP 3530056948-2 em 06/01/2020 e (ii) Pro Argamassa II
Empreendimentos S.A., sociedade empresária anônima de capital fechado, CNPJ 11.491.551/0001-11, com
sede no Município de Santana de Parnaíba, SP, na Av. Constran, 132, Sala 06, CEP 06516-300, com contrato
social arquivado na JUCESP 3530048806-7 em 19/01/2010. 3. Mesa Dirigente: Maria Auxiliadora de Assis
Franco Gribel - Presidente e Humberto Jorge Coelho de Gouvea - Secretário. 4. Ordem do Dia: 4.1. Redução
do capital social em R$ 10.000.000,00 passando o capital social dos atuais R$ 23.400.000,00 para
R$ 13.400.000,00, com a consequente redução de 10.000 cotas societárias, para melhor adequação ao objeto
da Sociedade, nos termos do artigo 1.082, II, da Lei 10.406/2002. 4.2. Outros assuntos correlatados.
5. Deliberações: Submetidos aos assuntos constantes da ordem do dia à discussão e, logo depois a votação,
os presentes, à unanimidade, deliberam: 5.1. Aprovada a redução do capital da Sociedade no montante de
R$ 10.000.000,00, equivalentes a 10.000 cotas no valor nominal de R$ 1.000,00 passando o capital social da
Sociedade dos atuais R$ 23.400.000,00, divididos em 23.400 cotas no valor nominal de R$ 1.000,00 para
R$ 13.400.000,00, divididos em 13.400 cotas, no valor nominal de R$ 1.000,00 cada uma, com o consequente
cancelamento de 10.000 cotas sociais, para melhor adequação ao objeto da Sociedade, nos termos do artigo
1.082, II, da Lei 10.406/2002. 5.2. Outros assuntos correlatados: os sócios cotistas autorizam a Diretoria a
tomar todas as providências administrativas para fazer cumprir a questão ora deliberada e aprovada.
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi
lida, aprovada e assinada. Santana de Parnaíba, (SP), 30/09/2021. aa) Maria Auxiliadora de Assis Franco
Gribel - Presidente e Humberto Jorge Coelho de Gouvea - Secretário. Pela sócia Pro Argamassa I
Empreendimentos S.A., Galid Osman Didi, Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel, Humberto Jorge Coelho
de Gouvea - Diretores. Pro Argamassa II Empreendimentos S.A., Galid Osman Didi, Maria Auxiliadora de
Assis Franco Gribel, Humberto Jorge Coelho de Gouvea - Diretores. Confere com o original lavrado no livro
próprio. Santana de Parnaíba, (SP), 30/09/21. Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel - Presidente; Humberto
Jorge Coelho de Gouvea; Secretário. Visto do advogado: Marly Duarte Penna Lima Rodrigues - OAB/SP 148.712.

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(nova denominação da Isec Securitizadora S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DA 132ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(NOVA DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.)
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 132ª Série da 4ª Emissão da VIRGO
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (nova denominação da ISEC SECURITIZADORA S.A.), com sede na Rua
Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRI”, “Titulares dos CRI”, “Emissão”, e
“Emissora” respectivamente), a VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade
limitada, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar, Pinheiros, CEP 05425-020 (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a
reunirem-se em segunda convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 07 de outubro
de 2021 às 14h00, de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams,
conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a ﬁm de,
conforme cláusula 13.3 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão celebrado em 09 de novembro
de 2020, (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: a) Aprovar a dispensa da apresentação das demonstrações
ﬁnanceiras consolidadas e auditadas por auditor independente, dos Fiadores Pessoas Jurídicas, referente ao 3º
trimestre/2021; b) Aprovar a alteração da cláusula 2.6. do Instrumento Particular de Fiança e Outras Avenças, celebrado
em 09 de novembro de 2020, a ﬁm de que a obrigação de apresentação das cópias das demonstrações ﬁnanceiras
consolidadas e auditadas por auditor independente, dos Fiadores Pessoas Jurídicas, passe a ser de trimestralmente
para anualmente. c) Autorizar a Emissora para, em conjunto com o Agente Fiduciário, realizar todos os atos e celebrar
todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado no item (i) acima. O material
de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRI está disponível (i) no site da Emissora: www.
virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para ﬁns de esclarecimento, que o quórum
de instalação da Assembleia em segunda convocação será qualquer número de presentes, conforme cláusula 13.3 do
Termo de Securitização, já as deliberações serão tomadas por Titulares dos CRI, que representem, no mínimo 50%
(cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRI em Circulação presentes na Assembleia, conforme cláusula 13.7 do Termo de
Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica,
através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela
Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestão@virgo.inc com cópia
para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agenteﬁduciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois)
dias antes da realização da Assembleia, podendo ser encaminhado até o horário de início da Assembleia, os seguintes
documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários
e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com
poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto,
conforme abaixo. O titular do CRI (“Titular de CRI”) poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de
ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia a
Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia. A Emissora
disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página
eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na página
eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular do CRI ou
por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certiﬁcados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou
não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRI ser pessoa jurídica, deverá
ser acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes;
Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados
durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.
São Paulo, 29 de setembro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

Jornal O DIA SP

SEXTA-FEIRA, 1º DE OUTUBRO DE 2021
CNPJ/MF nº 12.768.086/0001-86 - NIRE nº 35.224.820.728
Extrato do Termo de Deliberação dos Sócios
Extrato do Termo de Deliberação dos Sócios da H.C. ALMEIDA PIRES PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade com
sede na Avenida Tamboré, nº 1180, Bloco C Administrativo, Sítio Tamboré, CEP 06.460-000, na cidade de Barueri,
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 12.768.086/0001-86 (“Sociedade), ﬁrmado por todos os sócios
da Sociedade, em 30/09/2021, deliberando: a) aumentar o Capital Social da Sociedade em R$ 22.904.905,00,
mediante incorporação de parte de reserva de lucros, passando o mesmo a ser de R$ 57.677.405,00, b) a
redução do Capital Social da Sociedade, posto que excessivo em relação ao seu objeto social; c) nos termos
do artigo 1.082, inciso II da Lei nº 10.406/02, reduzir o Capital Social da Sociedade, em R$ 38.024.905,00,
passando de R$ 57.677.405,00 para R$ 19.652.500,00, a redução do capital social será realizada restituindo-se
parte do valor das quotas sociais aos sócios, mediante transferências de ativos da Sociedade. São Paulo, 30 de
setembro de 2021.

União Química Farmacêutica Nacional S.A.
CNPJ/ME nº 60.665.981/0001-18 - NIRE 35.300.006.658
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da União Química Farmacêutica Nacional S.A. (“Companhia”) convidados para se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada no dia 13 de outubro de 2021, às 11 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua
Coronel Luiz Tenório de Brito, 90, Centro, CEP 06.900-000, na cidade de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, para deliberar sobre as seguintes
matérias que compõem a ordem do dia: (i) a emissão, formalização e operacionalização da 4ª emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, para distribuição pública, com esforços
restritos, sob o regime de garantia firme de colocação da Companhia, no valor de até R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), na data
de emissão (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), as quais serão objeto de distribuição pública, nos termos da Instrução da CVM nº 476,
de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”); (ii) a delegação de poderes
à diretoria da Companhia para, direta ou indiretamente por meio de procuradores, tomar todas as providências e assinar todos os documentos
necessários à formalização da Emissão das Debêntures e à realização da Oferta; e (iii) a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela
diretoria da Companhia ou por seus procuradores, para formalização e/ou implementação das deliberações acima. Nos termos do artigo 18º do
Estatuto Social e do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, para tomar parte na AGE, o acionista deverá depositar na sede da Companhia, com
antecedência, conforme lhe for aplicável, instrumento de mandato na hipótese de representação do acionista por outro acionista, administrador
ou advogado, devendo o procurador ter sido nomeado há menos de 1 (um) ano. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer às
assembleias gerais munido dos documentos que comprovem sua identidade. A Companhia solicita aos acionistas interessados em participar
das assembleias gerais que encaminhem a versão digitalizada do instrumento de mandato ao endereço eletrônico jmartins@uniaoquimica.com.br,
de forma a permitir melhor coordenação dos trabalhos durante as assembleias. O envio dos documentos via e-mail não exclui a necessidade de
apresentação, nem tampouco constitui condição ou requisito de participação nas assembleias gerais, tendo por finalidade exclusivamente
organizar e acelerar os trabalhos. Embu-Guaçu, 01/10/2021. Fernando de Castro Marques - Diretor-Presidente.

AGRISA AGROINDUSTRIAL SÃO JOÃO S/A
CNPJ nº 28.851.889/0001-30 - NIRE nº 35300363094 - JUCESP
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30/09/2021.
1. Tipo, Data, Hora e Local: AGE, em 30/09/2021, às 13:00h, na sede social na Av. Constran, 132, Parte, Vila
Industrial, em Santana de Parnaíba, SP, CEP 06516-300; 2) Presença: A acionista que representa 100% do
Capital Social conforme assinatura no Livro de Presença dos Acionistas, a saber: Pro Inovação Empreendimentos
S.A., sociedade empresária anônima de capital fechado, CNPJ 23.050.994/0001-56, com sede na Av. Constran,
132, Vila Industrial, em Santana de Parnaíba, SP, CEP 06516-300 e atos constitutivos arquivados na JUCESP nº
24200695011 (NIRE); 3) Convocação: Independente de publicação, nos termos do §4º do Artigo 124 da Lei
6.404/76; 4) Composição da Mesa: Presidente, Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel; Secretário, Humberto
Jorge Coelho de Gouvea; 5) Ordem do Dia: a) redução do capital da Sociedade na importância de
R$ 50.000.000,00. b) Outros assuntos de interesse da sociedade. 6) Deliberações: Assumindo os trabalhos a
Sra. Presidente deu por instalada a Assembleia Geral, independente de outras formalidades, face ao atendimento
pleno da Lei 6.404/76. Prosseguindo a Sra. Presidente distribuiu cópias da matéria constante na pauta do dia, a
qual já era de conhecimento de todos os presentes, colocando-a em discussão e votação sendo aprovado pela
unanimidade. Passando ao item “a” da ordem do dia: aprovar a redução de capital no montante de
R$ 50.000.000,00, ficando o capital social da Sociedade reduzido conforme segue: valor atual do capital social:
R$ 200.000.000,00; valor da redução do capital social: R$ 50.000.000,00; novo valor do capital social:
R$ 150.000.000,00, com o consequente cancelamento de 5.000 de ações ordinárias; (ii) Em decorrência do ora
deliberado, fica alterado o Artigo 5º do Estatuto Social em anexo, consolidado (Anexo I), que passa a ter a seguinte
redação “Artigo 5º - O capital social da Sociedade é de R$ 150.000.000,00, dividido em 15.000 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, todas subscritas e integralizadas, sendo a propriedade das ações comprovada
pela inscrição do nome dos acionistas no livro de “Registro de Ações Nominativas”. Passando ao item “b” da
ordem do dia: Fica aprova a nova minuta do Estatuto Social para refletir o aumento do capital social ora deliberado.
Em seguida a Sra. Presidente, perguntando aos presentes se desejam tratar de outros assuntos, havendo silêncio
e nada mais havendo a tratar, determinou a mim secretária que lesse novamente a presente ata, que após foi
lida, achada certa e aceita por todos os presentes. Santana de Parnaíba, SP, 30/09/2021. Assinam: Maria
Auxiliadora de Assis Franco Gribel, Presidente da Mesa e, Humberto Jorge Coelho de Gouvea, Secretário
da Mesa; Presentes: Acionista: Pro Inovação Empreendimentos S.A, por Maria Auxiliadora de Assis Franco
Gribel, Galid Osman Didi e Humberto Jorge Coelho de Gouvea. A presente é cópia fiel do original lavrado em
Livro próprio. Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel - Presidente da Mesa. Humberto Jorge Coelho de Gouvea
- Secretário da Mesa. Visto do Advogado: Marly Duarte Penna Lima Rodrigues - OAB/SP nº 148.712

Gama Saúde Ltda.
CNPJ/ME nº 02.009.924/0001-84 - NIRE 35.215.441.701
Ata de Reunião de Sócios Realizada em 31/08/2021
Aos 31/08/2021, às 9h, em reunião realizada exclusivamente por meio de videoconferência, nos termos
do Artigo 1.080-A, da Lei 10.406/2002 (“Código Civil”), sendo tida como realizada na sede social da
Sociedade. Convocações: Dispensadas. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Frederico de
Aguiar Oldani; e Secretária: Bruna Menezes de Moura. Ordem do Dia e Deliberações: Por
unanimidade de votos, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, deliberaram o quanto segue: (i)
Aprovar a redução do capital social da Sociedade, nos termos do Artigo 1.082, inciso II, do Código Civil,
por considerá-lo excessivo em relação ao objeto da Sociedade, no valor de R$ 15.000.000,00, mediante
o cancelamento de 1.500.000.000 quotas, com valor nominal de R$ 0,01 cada uma, de modo que, o
capital social que atualmente perfaz o montante de R$ 68.872.974,25, dividido em 6.887.297.425
quotas, com valor nominal de R$ 0,01 cada uma, passará a ser de R$ 53.872.974,25, dividido em
5.387.297.425 quotas, com valor nominal de R$ 0,01 cada uma. (ii) Aprovar, conforme disposto no
Artigo 1.084, do Código Civil, que o montante de R$ 15.000.000,00, correspondente ao valor da
redução de capital, será pago às Sócias da Sociedade, de acordo com suas participações no capital
social. (iii) Em razão da redução do capital social deliberada nos itens (i) e (ii), aprovar a alteração da
&O£XVXODlGR&RQWUDWR6RFLDODߔPGHFRQVWDURQRYRFDSLWDOVRFLDOPHGLDQWHDUHVSHFWLYD$OWHUD©¥R
do Contrato Social da Sociedade. (iv) Consignar que as deliberações aprovadas nos itens (i) a (iii)
DFLPD VRPHQWH WRUQDUVH¥R HߔFD]HV DSµV R GHFXUVR GR SUD]R GH  GLDV FRQWDGRV GD GDWD GH
publicação da presente ata, para a oposição dos credores quirografários, nos termos do Artigo 1.084,
§§ 1º e 2º, do Código Civil, desde que (a) não haja impugnação de qualquer credor ou (b) caso haja
oposição de credores, a Sociedade comprove o pagamento da dívida ou o depósito judicial do
respectivo valor. (v) Autorizar os administradores e/ou procuradores da Sociedade a tomarem
TXDLVTXHUPHGLGDVQHFHVV£ULDV¢LPSOHPHQWD©¥RGRTXDQWRGHOLEHUDGRQHVWDDWDEHPFRPRUDWLߔFDP
os atos já praticados, incluindo, mas não se limitando ao arquivamento da presente Ata de Reunião de
Sócios perante à JUCESP. Encerramento: Formalidades legais. Extrato da ata. São Paulo, 31/08/2021.
Presidente - Frederico de Aguiar Oldani; e Secretária - Bruna Menezes de Moura. Sócias presentes:
Qualicorp Administração e Serviços Ltda. e Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. São
Paulo/SP, 31/08/2021. Mesa: Frederico de Aguiar Oldani - Presidente; Bruna Menezes de Moura Secretária. Sócias Presentes: Qualicorp Administração e Serviços Ltda. - Frederico de Aguiar
Oldani - Diretor, Elton Hugo Carluci - Diretor; Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.
- Frederico de Aguiar Oldani - Diretor, Elton Hugo Carluci - Diretor. Contador: Magnus Monteiro de
Oliveira Júnior - CRC-SP 219254/O.

ASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ 05.200.879/0001-39 - NIRE nº 35.217.591.093
Ata de Reunião do Sócio Quotista, Realizada em 30/09/2021.
Horário e Local: às 11h10min, na sede social situada na Av. Constran nº 132, Parte, Vila Industrial, Santana de
Parnaíba, SP, CEP 06516-300. Presença: A sócia, titular de 100% do capital social da Sociedade, a
saber: LLV Empreendimentos Ltda. (“LLV”) com sede na Av. Constran, 132, Parte, Vila Industrial, Município de
Santana de Parnaíba, SP, CEP 06516-300, CNPJ 04.253.790/0001-78, com ato constitutivo arquivado na JUCESP
35.216.723.883 em 22/01/2001 e alterações posteriores, por seus diretores Sr. Breno Leme Asprino Neto,
RG 24.121.266-2-SSP/SP e CPF 182.711.788-57 e Sr. Thomas Otto Hueller, RG 13.862.852-X-SSP/SP e
CPF 130.255.008-08, ambos com domicílio comercial na Av. Constran, 132, Parte, Vila Industrial, em Santana
de Parnaíba, SP, CEP 06516-300. Convocação: dispensada em virtude do comparecimento da única sócia.
Mesa Dirigente: composta a Mesa, como Presidente: Breno Leme Asprino Neto e como Secretário: Thomas
Otto Hueller. Ordem do Dia: 1) Aprovação da alteração do valor nominal da cota social passando de R$ 2.400,00
para R$ 1,00 cada. 2) Aprovação da redução do capital social em R$ 80.000.000,00 passando o capital social
dos atuais R$ 120.000.000,00 para R$ 40.000.000,00, com a consequente redução do número de cotas
societárias, para melhor adequação ao objeto da Sociedade, nos termos do artigo 1.082, II, da Lei nº 10.406/2002.
3) outros assuntos de interesse da Sociedade. Deliberações: após análise das matérias constantes da Ordem
do Dia, a sócia cotista da Sociedade delibera: • Passando ao item “1” da Ordem do Dia: a sócia resolve aprovar
a alteração do valor nominal da cota social, nos seguintes termos: Aprovação do valor nominal da cota social
passando de R$ 2.400,00 para R$ 1,00 cada: a sócia aprova a alteração do valor nominal da cota social passando
de R$ 2.400,00 para R$ 1,00 cada. • Passando ao item “1” da Ordem do Dia: a sócia resolve aprovar a redução
do capital da Sociedade, nos seguintes termos: Redução do capital social em R$ 80.000.000,00 passando o
capital social dos atuais R$ 120.000.000,00, para R$ 40.000.000,00: nos termos do artigo 1082, inciso II, da
Lei 10.406/2002, para adequação ao objeto da Sociedade, a sócia aprova a redução do capital da Sociedade no
montante de R$ 80.000.000,00, equivalentes a 80.000.000 de cotas no valor nominal de R$ 1,00 passando o capital
social da Sociedade dos atuais R$ 120.000.000,00, divididos em 120.000.000 de cotas no valor nominal de R$ 1,00
para R$ 40.000.000,00, divididos em 40.000.000 cotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, com o consequente
cancelamento de 80.000.000 de cotas sociais. • Passando ao item “2” da Ordem do Dia: a sócia cotista da
Sociedade autoriza a sua diretoria a praticar todos os atos necessários para cumprimento da deliberação acima.
Encerramento: Nada mais havendo a ser deliberado, foi lida e aprovada a presente ata e assinada por todos os
presentes. Santana de Paranaíba, SP, 30/09/2021. a) Breno Leme Asprino Neto, Presidente da Mesa e Thomas
Otto Hueller, Secretário da Mesa. Presentes: Pela sócia LLV Empreendimentos Ltda., Breno Leme Asprino Neto,
Thomas Otto Hueller e Frankli Fadini Xavier, Diretores. Confere com o original lavrado no livro próprio. Santana de
Parnaíba, SP, 30/09/2021. Visto do Advogado: Marly Duarte Penna Lima Rodrigues - OAB/SP 148.712.

Alcoa World Alumina Brasil Ltda. - CNPJ 06.167.730/0001-68 - NIRE 35 2
2153286 1 - Comunicado - Errata - A administração da Alcoa World Alumina Ltda. comunica que torna-se cancelado
e sem efeitos a publicação de extrato de redução de capital da empresa, datado de 27/09/2021, veiculado nos jornais: Imprensa Oficial de
São Paulo e O Dia SP; Imprensa Oficial de Minas Gerais; Imprensa Oficial do Pará e Amazônia Hoje, edição de 28/09/2021 e nos jornais
Imprensa Oficial do Maranhão, O Pequeno e Mantiqueira edição de 29/09/2021, devido equivoco no cálculo do número de quotas por
quotistas e consequente erro no total de quotas no quadro de divisão do capital social da empresa. Para fins e efeitos de redução de
capital é valido o novo extrato de alteração contratual datado de 29/09/2021.
Extrato de Alteração de Contrato Social: Publica-se o presente extrato para que seja atendido ao disposto no artigo 1.084, §§ 1º, 2º e
3º da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil Brasileiro. Data: 29 de setembro de 2021. Local das Publicações: Observados
os termos do § 1º do artigo 1.152 do Código Civil Brasileiro, as publicações ocorrerão nos órgãos oficiais da União e dos Estados onde se
encontram os seguintes endereços: Sede Social: Avenida das Nações Unidas, 14261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, sala 1, Chácara Itaim,
São Paulo, SP, CEP 04533-085. Filiais: (i) Rodovia Poços de Caldas/Andradas - s/nº - Km 10 - Parte C - Zona Rural, CEP 37719-005, Poços
de Caldas, Minas Gerais; (ii) Rodovia BR 135, Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, Km 18, nº 03, Bairro Estiva, CEP 65095-604, São
Luís, Maranhão; (iii) Enseada do Lago Grande de Juruti, s/nº, Porto Capiranga, CEP 68.170-000, Juruti, PA. Convocação e Presença:
Dispensadas as formalidades de convocação, bem como reunião ou assembleia, observados os termos dos §§ 2º e 3º do artigo 1.072 do
Código Civil Brasileiro. Deliberações: 1. As Sócias decidem unanimemente reduzir o capital social da Sociedade de R$ 4.970.098.605,45
(quatro bilhões, novecentos e setenta milhões, noventa e oito mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), representado por
497.009.860.545 (quatrocentos e noventa e sete bilhões, nove milhões, oitocentas e sessenta mil, quinhentas e quarenta e cinco) quotas
com valor nominal de R$ 0,01 (um centavo de Real) cada, para R$ 4.840.178.413,45 (quatro bilhões, oitocentos e quarenta milhões, cento
e setenta e oito mil, quatrocentos e treze reais e quarenta e cinco centavos), representado por 484.017.841.345 (quatrocentos e oitenta e
quatro bilhões, dezessete milhões, oitocentos e quarenta e uma mil, trezentas e quarenta e cinco) quotas com valor nominal de R$ 0,01 (um
centavo de Real) cada, por reputá-lo excessivo em relação ao objeto social, nos termos do inciso II, do artigo 1.082 do Código Civil Brasileiro,
tendo ponderado os seguintes fatores para a conclusão do excesso do capital social: a) O contrato social da sociedade estabelece que as
quantidades excedentes de caixa devem ser distribuídas aos sócios na forma de dividendos ou, inexistindo lucros distribuíveis, na forma de
redução de capital; b) Cotejando-se as projeções de resultados com as necessidades de investimentos apresentadas pela administração,
basicamente de pequena monta já que direcionados à manutenção do parque produtivo atual, conclui-se que a Sociedade continuará a
acumular caixa sem perspectiva de utilização, o que configura excesso de capital social. 1.1. Deste modo, propõe-se a redução do capital
social em R$ 129.920.192,00 (cento e vinte e nove milhões, novecentos e vinte mil, cento e noventa e dois reais), com o cancelamento de
12.992.019.200 (doze bilhões, novecentos e noventa e dois milhões, dezenove mil e duzentas) quotas representativas do capital social da
Sociedade e o pagamento de R$ 0,01 (um centavo de Real) por quota cancelada a cada uma das sócias, na proporção de suas participações
no capital social da Sociedade. 1.2. Como consequência da deliberação tomada, as sócias resolvem por unanimidade alterar a cláusula 6ª do
Contrato Social da Sociedade, que passará a ter a seguinte nova redação: “Cláusula 6ª - O Capital social, totalmente subscrito e integralizado
em moeda corrente nacional é de R$ 4.840.178.413,45 (quatro bilhões, oitocentos e quarenta milhões, cento e setenta e oito mil,
quatrocentos e treze reais e quarenta e cinco centavos), representado por 484.017.841.345 (quatrocentos e oitenta e quatro bilhões,
dezessete milhões, oitocentos e quarenta e uma mil, trezentas e quarenta e cinco) quotas com valor nominal de R$ 0,01 (um centavo de
Real) cada, distribuídas entre as sócias da seguinte forma:
Valor % (aproxiValor
da
mado) do
Sócia
Nº de quotas quota
do Capital
Capital
Social (R$)
(R$)
Social
Alcoa Alumínio S.A.
221.209.350.325 0,01
45,70 2.212.093.503,25
Alumina Limited do Brasil S.A.
147.472.899.616 0,01
30,47 1.474.728.996,16
Alcoa USA Holding Company
33.878.047.964 0,01
7,00 338.780.479,64
Alumina Brazil Holdings PTY Limited
22.585.365.114 0,01
4,67 225.853.651,14
Alcoa World Alumina LLC
15.972.010.830 0,01
3,30 159.720.108,30
Grupiara Participações S.A.
25.740.100.730 0,01
5,32 257.401.007,30
Butiá Participações S.A.
17.160.066.766 0,01
3,55 171.600.667,66
Total
484.017.841.345 0,01
100 4.840.178.413,45
§ 1º: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do
capital social. § 2º: Para efeito do exercício do direito de voto e para cálculo do montante a ser distribuído a cada sócia, a título de
dividendos, bem como para atribuição de outros direitos econômicos às quotas representativas do capital social, será considerado o
número de quotas detido por cada sócia, independentemente de seu valor nominal.”. Assinaturas: Otávio Augusto Rezende Carvalheira:
Diretor-Presidente das quotistas: Alcoa Alumínio S.A. e Grupiara Participações S.A.; Luciano Francisco Pacheco do Amaral Neto:
procurador das quotistas Alcoa World Alumina LLC e Alcoa USA Holding Company; David Dias de Sousa: Diretor das quotistas: Alumina
Limited do Brasil S.A., Butiá Participações S.A. e Procurador da quotista Alumina Brazil Holdings PTY Limited. Testemunhas: Iracema
Tereza da Silva e Raquel Macedo Duarte.

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 2ª VARA DE REGISTROS
PÚBLICOS - Praça João Mendes s/nº - Salas 2203, 2205 e 2207 - Centro - CEP
01501-000 - Fone: (11) 2171-6362 - São Paulo-SP - E-mail: sp2regpub@tjsp.jus.br
- EDITAL de CITAÇÃO expedido nos autos da ação de USUCAPIÃO, processo nº
1046382-35.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). JULIANA DIAS
A L M E I DA D E F I L I P P O, n a for m a d a L e i , e t c . FA Z S A B E R a ( o ) J o ã o H e i n s b e r,
Leo Heinsberg, Jose Januário, Leontina Heinsberg Januario, John Wilen
Heinsberg, Antonio de Jesus Heinsberg, Aureo Gonçalves de Lima, Agenor
Silva, Maria Romilda Bolzan Silva, Miguel Nicolaidis, Edna Sanches Quinzan
Nicolaidis, Roberto Nicolaidis, Jane Aparecida Carvalho Nicolaidis, Irene
NicolaidisNicory, Ta u rino Souza Nicory Neto, Esp. de Janete Nicolaidis Sanches,
inv. Claudio Q. Sanches, Thais Nicolaidis Sanches, Augusta Deulisete Thome, Thiago
Nicolaidis Sanches, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que AMELIA CHINELATTO LIMA,
AUREOCILDO CHINELATTO DE LIMA, ROSA MARIA DE LAURENTIIS LIMA e AILTON
CHINELAT TO DE LIMA ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO visando declaração de
domínio sobre imóvel situado na Rua Savigny, nº. 545, Vila Alpina, CEP-03203-030,
São Paulo/SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente EDITAL para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS p a ra
CONTESTAREM no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20
(vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo,
22 de setembro de 2021. Eu, Rebecca Ribeiro Vazan, Estagiário Nível Superior.
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Boviel-Kyowa S.A. Consultoria e Planejamento - Em Liquidação

H.C. Almeida Pires Participações Ltda.

02/10

CNPJ nº 43.519.966/0001-42
Edital de Convocação da AGE
Convocamos os Srs. Acionistas da Boviel Kyowa S.A. Consultoria e Planejamento - Em Liquidação a se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária (“AGE”), a realizar-se no dia 29/10/2021, às 10h00, na Estrada da Penha, 1.301, Sala 2 - Jardim Arujá - Arujá, SP, a fim de
discutirem e deliberarem sobre: i) o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Sociedade, referentes ao exercicio social
encerrado em 30/06/2021; ii) os recebimentos e pagamentos realizados no período da liquidação; e iii) a realização da operação contábil de
débito à conta de sócio; e iv) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Arujá, 24/09/2021. Tsukasa Arakawa - Liquidante.

Phaunos Brazil Investimentos Florestais Ltda.

CNPJ/ME nº 09.437.563/0001-16 - NIRE Nº 35.222.146.817
Extrato da Ata de Reunião de Sócios realizada em 29.09.2021
Data, hora e local: 29.09.2021, às 11h, na sede social, na Avenida Nove de Julho, 3228, conjunto 604, Jardim Paulista, São Paulo/SP. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Roberto Bittencourt Marcondes Rocha; Secretária: Paula Taira Horiuti. Deliberações aprovadas: (i) a 1ª redução voluntária de capital, levando em consideração a existência de perdas irreparáveis, será no montante de R$ 49.180.595,00, equivalente ao valor total contabilizado na conta de prejuízos acumulados em
30.06.2021, passando de R$ 148.726.067,00 para R$ 99.545.472,00. a. Referida redução de capital é realizada mediante cancelamento e extinção de 49.180.595 quotas, com valor de R$ 1,00 cada, de acordo com as participações societárias das sócias (a.1.)
48.198.940 quotas subscritas e integralizadas pela sócia Tura Holdings Limited e (a.2.) 981.655 quotas subscritas e integralizadas
pela sócia Hamar Management Limited, com a devida restituição dos recursos correspondentes às respectivas sócias. (ii) a 2ª redução voluntária de capital, por ser excessivo em relação ao objeto social, no montante de R$ 78.000.000,00, passando dos atuais
R$ 99.545.472,00 para R$ 21.545.472,00. A. Referida redução de capital é realizada mediante cancelamento e extinção de 78.000.000
quotas, com valor de R$ 1,00 cada, de acordo com as participações societárias das sócias (a.1.) 76.443.104 quotas subscritas e
integralizadas pela sócia Tura Holdings Limited e (a.2.) 1.556.896 quotas subscritas e integralizadas pela sócia Hamar Management Limited, com a devida restituição dos recursos correspondentes às respectivas sócias. (iii) alteração da Cláusula 5ª do Contrato Social: Cláusula 5ª. O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 21.545.472,00,
dividido em 21.545.472 quotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, assim distribuídas entre os sócios: Sócio Tura Holdings Limited; Quotas 21.115.421; Valor R$ 21.115.421,00; 98,00%. Sócio Hamar Management Limited; Quotas 430.051; Valor R$
430.051,00; 2,00%. Na forma do Artigo 1.084, §3º, Código Civil, a presente deliberação somente se tornará eﬁcaz uma vez publicada e, ainda, se não for impugnada por qualquer credor quirografário dentro do prazo de 90 dias de sua publicação. Encerramento: Nada mais. Sócios presentes: Tura Holdings Limited e Hamar Management Limited, por Thyago Freitas Barretto.
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POLIMIX CONCRETO LTDA.
CNPJ/ME nº 29.067.113/0001-96 - NIRE 35211866074
Ata de Reunião do Sócio Quotista, Realizada em 30/09/2021.
1. Horário e Local: Em 30/09/2021, às 10h, na sede social situada na Av. Constran, 132, Parte, Santana de
Parnaíba, SP, CEP 06516-300. 2. Presença: A sócia titular de 100% do capital social, a saber; (i) Green Mix I
empreendimentos S.A., sociedade empresária anônima de capital fechado, com sede na Av. Constran, 132,
Sítio, Sala 13, Santana de Parnaíba, SP, CEP 06516-300, CNPJ 12.147.422/0001-73, com contrato social registrado
na JUCESP 35.300.487.60-5 em 02/06/2010. 3. Mesa Dirigente: Humberto Jorge Coelho de Gouvea - Presidente
da Mesa e Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel - Secretária da Mesa. 4. Ordem do Dia: 4.1. Redução do
capital social em R$ 400.000.000,00 passando o capital social dos atuais R$ 1.130.500.000,00 para
R$ 730.500.000,00, com a consequente redução do número de cotas societárias, para melhor adequação ao
objeto da Sociedade, nos termos do artigo 1.082, II, da Lei 10.406/2002. 4.2. Outros assuntos correlatados.
5. Deliberações: Submetidos aos assuntos constantes da ordem do dia à discussão e, logo depois a votação,
os presentes, à unanimidade, deliberam: 5.1. Aprovada a redução do capital da Sociedade no montante de
R$ 400.000.000,00, equivalentes a 400.000.000 de cotas no valor nominal de R$ 1,00 passando o capital social
da Sociedade dos atuais R$ 1.130.500.000,00, divididos em 1.130.500.000 cotas no valor nominal de R$ 1,00
para R$ 730.500.000,00, divididos em 730.500.000 cotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, com o
consequente cancelamento de 400.000.000 de cotas sociais, para melhor adequação ao objeto da Sociedade,
nos termos do artigo 1.082, II, da Lei 10.406/2002. 5.2. a única cotista da Sociedade autoriza a sua diretoria a
praticar todos os atos necessários para cumprimento da deliberação acima 6. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida, aprovada e assinada. Santana de
Parnaíba, (SP), 30/09/2021. aa) Humberto Jorge Coelho de Gouvea - Presidente da Mesa e Maria Auxiliadora
de Assis Franco Gribel - Secretária da Mesa. Pela sócia Green Mix I Empreendimentos S.A., Galid Osman
Didi, Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel e Humberto Jorge Coelho de Gouvea, Diretores. Pela Polimix
Concreto Ltda., Galid Osman Didi, Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel e Humberto Jorge Coelho de Gouvea,
Diretores Gerais; Fábio de Alencar Rodrigues, Pedro Henrique Galvão Leite Souza e Luís Alberto Lopes de
Navarro Coutinho, Diretores Operacionais do Segmento Concreto; José Antero dos Santos, João Carlos Gonçalves
Padilha e Alcindo Antonio Chruscielski; Diretores Operacionais do Segmento Aglomerante; Romeci Joaquim Sales,
Ranier José Messias e Euler Oliveira Coelho; Diretores Operacionais do Segmento Agregado. Confere com o
original lavrado no livro próprio. Humberto Jorge Coelho de Gouvea - Presidente; Maria Auxiliadora de Assis
Franco Gribel - Secretária. Visto do Advogado. Marly Duarte Penna Lima Rodrigues - OAB/SP nº 148.712.

SALUS LATAM HOLDING S.A.
CNPJ/ME nº 27.317.484/0001-53 - NIRE 35.300.502.175
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 28de setembro de 2021, às 11:00 horas, na sede da Salus Latam Holding S.A., localizada
na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Avenida Rebouças, n° 3.970, 4º Andar, Pinheiros, CEP 05.402-918
(“Companhia”). 2. Convocação e Presença: As formalidades de convocação foram dispensadas, nos termos do § 4°, artigo
124 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), por estar presente a única acionista da Companhia,
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de
Acionistas. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Michael Gordon Findlay e secretariados pelo Sr. Gabriel de Farias
Soares da Silva. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a redução do Capital Social da Companhia; e (ii) alteração do art. 5º do
Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: Após a instalação da Assembleia Geral Ordinária e da leitura da ordem do dia,
resolvera a acionista presente, sem quaisquer ressalvas ou restrições: (I) aprovar a Redução do Capital Social da Companhia,
nos termos do artigo 173 da Lei das S.A., de R$ 491.895.000,00 (quatrocentos e noventa e um milhões, oitocentos e noventa
cinco mil reais), para R$ 411.895.000,00 (quatrocentos e onze milhões, oitocentos e noventa e cinco mil reais), conﬁgurando
uma redução de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), por considerá-lo excessivo, com restituição de capital à acionista
de parte do valor de suas ações, e como cancelamento de 80.000.000 (oitenta milhões) de ações representativas do Capital
Social da Companhia. A redução de capital ora deliberada somente se tornará efetiva após o transcurso do prazo de 60
(sessenta) dias para oposição de credores, conforme previsto no artigo 174 da Lei das S.A., contados da data de publicação
desta ata. Fica a administração da Companhia plenamente autorizada a publicar esta ata, nos termos do artigo 174 da Lei
das S.A, bem como praticar todos os demais atos necessários para a formalização e execução da redução de capital ora
aprovada. (II) em decorrência da deliberação tomada acima, o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia é alterado
e passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O Capital Social da Companhia totalmente subscrito e integralizado é de
411.895.000,00 (quatrocentos e onze milhões, oitocentos e noventa e cinco mil reais), dividido em 411.895.000(quatrocentos
e onze milhões, oitocentos e noventa e cinco mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 6. Encerramento. Nada
mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e lavrada a
presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Mesa: Michael Gordon Findlay (Presidente);
Gabriel de Farias Soares da Silva (Secretário). Acionista Presente: Elfa Medicamentos S.A., representada neste ato por seus
diretores Michael Gordon Findlay, e Gabriel de Farias Soares da Silva. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel da ata lavrada em
livro próprio. São Paulo, 28 de setembro de 2021. Mesa: Michael Gordon Findlay – Presidente; Gabriel de Farias Soares
da Silva – Secretário. Acionista: Elfa Medicamentos S.A. Por: Michael Gordon Findlay e Gabriel de Farias Soares da Silva.
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RUGE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
Companhia aberta - CNPJ nº 21.976.484/0001-89 - NIRE: 3530047627-1
Edital de Primeira Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 6ª (Sexta) Emissão
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, Sendo Uma da Espécie com
Garantia Real e Outra da Espécie Quirografária com Garantia Real Adicional, para Distribuição
Pública com Esforço Restrito de Distribuição, da Ruge Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
(Nova Denominação da Geru Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.)
A Ruge Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (nova denominação da Geru Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.), companhia aberta com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, inscrita no CNPJ sob o nº 21.976.484/0001-89, neste ato representada na forma de seu estatuto social, vem convocar os senhores titulares das debêntures da 6ª (sexta) Emissão de
Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, Sendo uma da Espécie com Garantia Real e Outra da
Espécie Quirografária com Garantia Real Adicional, para Distribuição Pública com Esforço Restrito de Distribuição, da
Ruge Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (nova denominação da Geru Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.), (“Debenturistas”, “Debêntures” e “Companhia”, respectivamente), nos termos do artigo 71 da
Lei 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.As.”), e da cláusula 4 do “Instrumento Particular de Escritura
da 6ª (sexta) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, Sendo uma da Espécie com
Garantia Real e Outra da Espécie Quirografária com Garantia Real Adicional, para Distribuição Pública com Esforço
Restrito de Distribuição, da Ruge Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (nova denominação da Geru Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.)” (“Escritura”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas, a se realizar em primeira convocação no dia 22 de outubro de 2021, às 10:00, exclusivamente de forma digital, inclusive
para ﬁns de voto, por meio de sistema eletrônico, através da plataforma Zoom, conforme previsto no artigo 127 e no
§2° do artigo 124 da Lei das S/As. e na Instrução CVM n° 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Assembleia” e/ou “AGD”), a ﬁm de discutir e deliberar sobre o aditamento à Escritura, e aos demais documentos da
Emissão que se ﬁzerem necessários, com o especial ﬁm de: (i) alterar o Prazo de Vigência e a Data de Vencimento das
Debêntures, de 16 de novembro de 2021 para 16 de novembro de 2022 e, consequentemente, a cláusula 3.17.1 da Escritura; (ii) inclusão na Escritura da possibilidade de venda a terceiros, na Data de Vencimento, dos Direitos Creditórios
Vinculados inadimplidos, sem que haja necessidade de realização de assembleia geral de debenturistas para tanto, e,
consequentemente, alterar a cláusula 3.25.1 da Escritura. Informações Gerais: (i) Nos termos do artigo 1º, inciso III, da
Instrução CVM 481, a AGD será realizada de modo exclusivamente digital, sendo admitida a participação e o voto durante a AGD somente por meio de sistema eletrônico. Ademais, a AGD será realizada por meio de vídeoconferência, via
plataforma eletrônica Zoom, conforme previsto na Instrução CVM 481, sendo a assinatura da ata realizada digitalmente, conforme previsto no artigo 121 e parágrafo único do artigo 127 da Lei das S.As.; (ii) nos termos do artigo 5º, parágrafo terceiro, da Instrução CVM 481, o debenturista que pretender participar da AGD, deverá encaminhar os documentos listados no item “(iii)” abaixo preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da AGD. Será admitida a
apresentação dos documentos referidos no item acima por meio de protocolo digital, a ser realizado por meio de plataforma eletrônica, conforme previsto no artigo 5º, parágrafo quarto, da Instrução CVM 481; (iii) observado o disposto na Instrução CVM 481, e, de acordo com o item “(ii)” acima, os Debenturistas deverão encaminhar, à Emissora e ao
Agente Fiduciário, para os e-mails juridico.ops@vert-capital.com, ri@vert-capital.com e assembleias@pentagonotrustee.com.br, cópia dos seguintes documentos: (1) quando pessoa física, documento de identidade; (2) quando pessoa
jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do debenturista; e (3) quando for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na AGD, obedecidas as condições legais; (iv) após o horário de início da AGD, os Debenturistas que tiverem sua presença veriﬁcada em conformidade com os procedimentos acima detalhados, poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da AGD,
verbalmente ou por meio do chat que ﬁcará salvo para ﬁns de apuração de votos. São Paulo, 01 de outubro de 2021
Victoria de Sá - Diretora de Relação com Investidores

3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS.
PROCESSO Nº 1012370-81.2020.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional
V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Henrique Falcone Garcia, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, Brasileiro, Divorciado, RG 8990300, CPF 01374156809,
que lhe foi proposta uma ação de Demarcação / Divisão por parte de Eládia Borges de Carvalho e outros,
objetivando a divisão do imóvel e declaração judicial de extinção de condomínio entre os autores e requeridos,
efetuando-se a adjudicação do lote 18A, inscrito na PMSP sob o nº de contribuinte 112.060.0050-2 aos autores
e o lote 18 B inscrito na PMSP sob o nº de contribuinte 112.060.0049-9 aos requeridos, expedindo-se o
competente mandado de registro, possibilitando-se a formalidade junto ao 12º Registro de Imóveis de São
Paulo e Prefeitura Municipal de São Paulo, relativa ao imóvel constante do lote 18, da quadra D, situado à rua
Engenheiro Álvaro de Sales Oliveira, antiga rua cinco, Jardim Luce, São Miguel Paulista, São Paulo, medindo
12,50m de frente; da frente aos fundos, do lado direito de quem da rua olha o imóvel mede 24,80m, confrontando
com o lote 17, pelo lado esquerdo com 32,00m, confrontando com o lote 19, e pelos fundos mede 14,40m,
confrontando com os lotes 10 e 11, encerrando a área total de 350m2, localizado na distância de 70,00m da
esquina da Avenida Felix Nascentes Pinto, antiga Avenida Quatro, lado direito, de quem saindo dessa última
segue pela E ngenheiro Álvaro de Sales Oliveira, em direção à rua Seis. Com área construída no lote de
251,23m2 e onde constam duas casas de números 41 e 273, antiga 23-A. Sendo cadastrado perante a PMSP
com o contribuinte nº 112.060.0018-9. MATRÍCULAnº 89.705 do 12 º Registro de Imóveis da Circunscrição
de São Paulo Capital. À causa foi atribuído o valor de R$ 317.727,00 (Ago/2020). Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 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, publicado na f orma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo-SP.
J - 30/09 e 01/10

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0003762-05.2020 .8.26.0008 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível do Regional do Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Luis
Fernando Nardelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Danielle França Silva, CPF 357.976.728-39
que, nos autos do Cumprimento de Sentença, requerido por Alexandre Ortega, foi procedida a penhora sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$ 335,15 do NU Pagame ntos S/A e R$ 2,23 do
Itaú Unibanco S/A em nome da executada. Estando a mesma em local ignorado, intimada fica para
no prazo de 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, oferecer impugnação, na ausência dos quais
prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de setembro de 2021.

YELLOW VENTURES LTDA.

CNPJ nº 28.964.106/0001-24 - NIRE 35.231.973.216
5ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
WĞůŽƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƉĂƌƟĐƵůĂƌĞŶĂŵĞůŚŽƌĨŽƌŵĂĚĞĚŝƌĞŝƚŽ͕Adriano Roberto de Lima͕ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ĐĂƐĂĚŽƐŽďŽƌĞŐŝŵĞĚĞĐŽŵƵŶŚĆŽƉĂƌĐŝĂůĚĞďĞŶƐ͕İƐŝĐŽ͕Z'Ϯϴ͘Ϭϴϭ͘ϴϬϭͲϰdZEͲZ:͕W&ϵϮϳ͘Ϯϲϯ͘ϰϴϵͲϬϰ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽŶĂůĂŵĞĚĂ'ƌĂŶĂĚĂ͕ŶǑϰϳ͕ůƉŚĂǀŝůůĞŽŶĚĞ//͕WϬϲϰϳϯͲϬϲϱ͕ĐŝĚĂĚĞĚĞĂƌƵĞƌŝͬ^W
(“Adriano”); ůĞǆĂŶĚƌĞ>Ƶŝǌ:ƵŶƋƵĞŝƌĂDĂƌƟŶƐ͕ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ƐŽůƚĞŝƌŽ͕ĞŵƉƌĞƐĄƌŝŽ͕Z'Ϯϰ͘ϰϲϬ͘ϰϭϵͲϴ^^WͲ^W͕W&
ϭϴϮ͘ϭϲϵ͘ϳϭϴͲϵϯ͕ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ Ğ ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽ ŶĂ ZƵĂ ŶĂ ^ĂŶƟŶĂ WĞƌĞŝƌĂ͕ ŶǑ ϳϰϬ͕ ŚĄĐĂƌĂ ^ĆŽ DĂƌƟŶŚŽ͕ W
ϭϯϬϰϮͲϴϯϮ͕ĐŝĚĂĚĞĚĞĂŵƉŝŶĂƐͬ^W;͞Alexandre”); ĞĐŝůŝŽŽƐĂĐ&ƌĂŐƵĂƐ͕ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ĐĂƐĂĚŽƐŽďŽƌĞŐŝŵĞĚĞ
ĐŽŵƵŶŚĆŽƉĂƌĐŝĂůĚĞďĞŶƐ͕ĞŶŐĞŶŚĞŝƌŽĞůĞƚƌŝĐŝƐƚĂ͕Z'Ϯϲ͘ϱϵϱ͘ϱϱϱͲϱ^^WͲ^W͕W&Ϯϱϵ͘ϵϴϯ͘ϵϳϴͲϱϭ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞ
ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽŶĂZƵĂĠĂŚƌŚĂƌĚƚĂƌǀĂůŚŽ͕ŶǑϮ͘ϰϬϬ͕ĐĂƐĂϭϴ͕ĐŽŶĚŽŵşŶŝŽsŝůĂĚĂƐsĞƌďĞŶĂƐ͕WϭϯϭϬϭͲϲϲϰ͕
ĐŝĚĂĚĞĚĞĂŵƉŝŶĂƐͬ^W;͞Cecilio”); Eric Daniel Mauricio͕ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ĐĂƐĂĚŽƐŽďŽƌĞŐŝŵĞĚĞĐŽŵƵŶŚĆŽƉĂƌĐŝĂů
ĚĞďĞŶƐ͕ĂŶĂůŝƐƚĂĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐ͕Z'Ϯϳ͘Ϯϴϱ͘ϭϲϵͲϯ^^WͲ^W͕W&Ϯϰϲ͘ϬϬϬ͘ϲϯϴͲϭϯ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽŶĂZƵĂ
ůǀĂƌŽŽƐĐŽ͕ŶǑϭϱϳ͕ĂƉƚŽ͘ϭϭϭďůŽĐŽ͕WϭϯϬϴϳͲϳϮϯ͕ĐŝĚĂĚĞĚĞĂŵƉŝŶĂƐͬ^W;͞Eric”); Guilherme Pinho
Bonifácio͕ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ĐĂƐĂĚŽƐŽďŽƌĞŐŝŵĞĚĞƐĞƉĂƌĂĕĆŽƚŽƚĂůĚĞďĞŶƐ͕ĞĐŽŶŽŵŝƐƚĂ͕Z'ϱϳ͘ϯϬϮ͘ϱϯϭͲϵ^^WͲ^W͕
W&ͬD&ϬϬϬ͘Ϯϴϯ͘ϬϯϭͲϬϱ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽŶŽZƵĂŶŐĞůŝŶĂDĂīĞŝsŝƚĂ͕ŶǑϮϴϮ͕ĂƉƚŽ͘ϭϲͲʹĚ͘ŝũŽŶ͕
:ĂƌĚŝŵƵƌŽƉĂ͕WϬϭϰϱϱͲϬϳϬ͕ĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽͬ^W;͞Guilherme”); DĂƌĐŽĂŵŚĂũŝEĞƩŽ͕ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ĐĂƐĂĚŽƐŽďŽƌĞŐŝŵĞĚĞĐŽŵƵŶŚĆŽƉĂƌĐŝĂůĚĞďĞŶƐ͕ĞŵƉƌĞƐĄƌŝŽ͕Z'Ϯϲ͘ϯϮϵ͘ϯϳϳͲϰ^^WͲ^W͕W&ϮϴϮ͘ϳϴϬ͘ϴϯϴͲϮϳ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽŶĂZƵĂWĂĚƌĞDĂĚƵƌĞŝƌĂ͕ŶǑϭϴϯ͕:ĂƌĚŝŵ'ƵĞĚĂůĂ͕WϬϱϲϭϮͲϬϲϬ͕ĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽͬ^W
(“Marco”); Michel Eberhardt͕ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ĐĂƐĂĚŽƐŽďŽƌĞŐŝŵĞĚĞƐĞƉĂƌĂĕĆŽƚŽƚĂůĚĞďĞŶƐ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĚĞ
ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕Z'ϭϵ͘ϲϳϭ͘ϭϵϴͲϴ^^WͲ^W͕W&ϭϮϴ͘ϰϵϳ͘ϯϲϴͲϵϵ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽŶĂůĂŵĞĚĂĂƐĂƌĂŶĐĂ͕ŶǑ
ϯϰϯ͕ĂƉƚŽϭ͘ϲϬϯ͕ĞƌƋƵĞŝƌĂĠƐĂƌ͕WϬϭϰϬϴͲϬϬϭ͕ĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽͬ^W;͞Michel”); Norberto Lanzara GianŐƌĂŶĚĞ :ƵŶŝŽƌ͕ ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ ĐĂƐĂĚŽ ƐŽď Ž ƌĞŐŝŵĞ ĚĞ ĐŽŵƵŶŚĆŽ ƉĂƌĐŝĂů ĚĞ ďĞŶƐ͕ ĞŶŐĞŶŚĞŝƌŽ ĂŐƌƀŶŽŵŽ͕ Z'
ϭϲ͘Ϯϲϭ͘ϲϳϮͲϳ^^WͲ^W͕W&ϭϭϱ͘ϰϵϭ͘ϮϳϴͲϳϬ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽŶĂǀ͘ŵĂƌŝůŝƐ͕ŶǑϱϬ͕ĐĂƐĂϰ͕ŝĚĂĚĞ:ĂƌĚŝŵ͕
WϬϱϲϳϯͲϬϯϬ͕ĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽͬ^W;͞Norberto”); WĂďůŽůďŝŶŽŽƌďĂĂǀĂůĐĂŶƟ͕ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ĐĂƐĂĚŽƐŽďŽ
ƌĞŐŝŵĞĚĞĐŽŵƵŶŚĆŽƉĂƌĐŝĂůĚĞďĞŶƐ͕ĞŵƉƌĞƐĄƌŝŽ͕Z'Ϯϳ͘ϱϮϬ͘ϲϰϭͲϱ^^WͲ^W͕W&ͬD&Ϯϭϯ͘ϱϯϯ͘ϯϵϴͲϬϳ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
ĞĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽŶĂZƵĂ:ŽƌŶĂůŝƐƚĂdŝŵ>ŽƉĞƐ͕ŶǑϱϴϰ͕ůŽƚĞϬϳϭ͕ŚĄĐĂƌĂ^ĆŽZĂĨĂĞů͕WϭϯϬϵϴͲϬϯϬ͕ĐŝĚĂĚĞĚĞ
ĂŵƉŝŶĂƐͬ^W ;͞Pablo”); Patrick Eberhardt͕ ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ ĚŝǀŽƌĐŝĂĚŽ͕ ĞŵƉƌĞƐĄƌŝŽ͕ Z' ϭϵ͘ϲϳϭ͘ϭϵϳͲϲ ^^WͲ^W͕ W&
ϭϮϴ͘ϰϵϳ͘ϯϱϴͲϭϳ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽŶĂůĂŵĞĚĂ:ŽĂƋƵŝŵƵŐġŶŝŽĚĞ>ŝŵĂ͕ŶǑϵϮϭ͕ĂƉƚŽ͘ϭϴ͕:ĂƌĚŝŵWĂƵůŝƐƚĂ͕WϬϭϰϬϯͲϬϬϭ͕ĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽͬ^W;͞Patrick Eberhardt”); WĂƚƌŝĐŬ^ŝŐƌŝƐƚ͕ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ĐĂƐĂĚŽƐŽďŽ
ƌĞŐŝŵĞĚĞĐŽŵƵŶŚĆŽƉĂƌĐŝĂůĚĞďĞŶƐ͕ĞŶŐĞŶŚĞŝƌŽŇŽƌĞƐƚĂů͕Z'ϭϲ͘Ϯϵϳ͘ϳϲϱͲϳ^^WͲ^W͕W&ϭϮϯ͘ϰϰϱ͘ϲϱϴͲϯϯ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽŶĂZƵĂĚŽ:ĞƋƵŝƟďĄ͕ŶǑϰϱϱ͕DĂůŽƚĂ͕WϭϯϮϭϭͲϱϬϵ͕ĐŝĚĂĚĞĚĞ:ƵŶĚŝĂşͬ^W;͞Patrick SiŐƌŝƐƚ”); e WĂƵůŽZĂĨĂĞůsŝůůĂƐŽĂƐĚĞDĂƩŽƐ͕ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ĐĂƐĂĚŽƐŽďŽƌĞŐŝŵĞĚĞĐŽŵƵŶŚĆŽƉĂƌĐŝĂůĚĞďĞŶƐ͕
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ Z' Ϯϲ͘ϴϬϲ͘ϭϰϯͲϵ ^^WͲ^W͕ W& ϯϰϵ͘ϵϲϰ͘ϰϲϴͲϭϭ͕ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ Ğ ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽ ŶĂ ZƵĂ
ZŽƵǆŝŶŽů͕ŶǑϴϵ͕ŽŶĚŽŵşŶŝŽEĞǁsŝůůĞ͕ďĂŝƌƌŽ^ƵƌƵ͕WϬϲϱϬϵͲϬϭϰ͕ĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĂŶƚĂŶĂĚĞWĂƌŶĂşďĂͬ^W;͞Paulo”); ZĂĨĂĞůEĞĚĞƌ'Ăƫ͕ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ĐĂƐĂĚŽƐŽďŽƌĞŐŝŵĞĚĞĐŽŵƵŶŚĆŽƉĂƌĐŝĂůĚĞďĞŶƐ͕ĞŶŐĞŶŚĞŝƌŽĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽ͕ Z' ϯϬ͘ϳϭϵ͘ϲϴϳͲϮ ^^WͲ^W͕ W& ϯϬϯ͘ϳϳϴ͘ϭϳϴͲϱϲ͕ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ Ğ ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽ ŶĂ ůĂŵĞĚĂ 'ŽŝĂďĞŝƌĂƐ͕ ŶǑ ϲϭ͕
ŽŶĚŽŵşŶŝŽ&Ăǌ͘WĂůŵĞŝƌĂƐ/ŵƉĞƌŝĂŝƐ͕WϭϯϯϮϴͲϯϬϭ͕ĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĂůƚŽͬ^W;͞ZĂĨĂĞů'Ăƫ”); Rafael Oliveira NóďƌĞŐĂ͕ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ĐĂƐĂĚŽƐŽďŽƌĞŐŝŵĞĚĞĐŽŵƵŶŚĆŽƉĂƌĐŝĂůĚĞďĞŶƐ͕ĂŶĂůŝƐƚĂĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐ͕Z'ϲ͘ϯϯϱ͘Ϭϱϱ^^WͲW͕W&ϬϭϬ͘ϭϵϭ͘ϭϱϰͲϴϯ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽŶĂZƵĂŽƵƚŽƌDĄƌŝŽEĂƟǀŝĚĂĚĞ͕ŶǑϭ͘ϬϴϬ͕ĂƉƚŽ͘ϭϲϮ͕ƚŽƌƌĞ
ϭ͕dĂƋƵĂƌĂů͕WϭϯϬϳϲͲϭϭϮ͕ĐŝĚĂĚĞĚĞĂŵƉŝŶĂƐͬ^W;͞ZĂĨĂĞůEſďƌĞŐĂ”); e ZŝĐŚĂƌĚ&ƌĞƵŶĚ͕ĂůĞŵĆŽ͕ĐĂƐĂĚŽƐŽď
ŽƌĞŐŝŵĞĚĞƐĞƉĂƌĂĕĆŽƚŽƚĂůĚĞďĞŶƐ͕ŵĞƐƚƌĞĞŵĐŝġŶĐŝĂĚĞĐŽŵƉƵƚĂĕĆŽ͕ZEŶǑzϮϮϳ͘ϰϰϮͲϱ'W/Ͳ/ZyͲW&͕
W&Ϯϭϳ͘ϰϱϰ͘ϬϯϴͲϬϵ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽŶĂǀ͘,ŝŐŝĞŶſƉŽůŝƐ͕ŶǑϭ͘Ϭϰϴ͕ĂƉƚŽ͘ϭϱϭ͕WϬϭϮϯϴͲϬϬϬ͕ĐŝĚĂĚĞ
ĚĞ^ĆŽWĂƵůŽͬ^W;͞Richard”); ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƋƵĞĚƌŝĂŶŽ͕ůĞǆĂŶĚƌĞ͕ĞĐŝůŝŽ͕ƌŝĐ͕'ƵŝůŚĞƌŵĞ͕DĂƌĐŽ͕DŝĐŚĞů͕
EŽƌďĞƌƚŽ͕WĂďůŽ͕WĂƚƌŝĐŬďĞƌŚĂƌĚƚ͕WĂƚƌŝĐŬ^ŝŐƌŝƐƚ͕WĂƵůŽ͕ZĂĨĂĞů'Ăƫ͕ZĂĨĂĞůEſďƌĞŐĂĞZŝĐŚĂƌĚƐĆŽŽƐƷŶŝĐŽƐ
ƐſĐŝŽƐĚĂzĞůůŽǁsĞŶƚƵƌĞƐ>ƚĚĂ͕͘ƐŽĐŝĞĚĂĚĞĞŵƉƌĞƐĄƌŝĂůŝŵŝƚĂĚĂ͕EW:Ϯϴ͘ϵϲϰ͘ϭϬϲͬϬϬϬϭͲϮϰ͕ĐŽŵƐĞƵŽŶƚƌĂƚŽ
^ŽĐŝĂůĂƌƋƵŝǀĂĚŽƉĞƌĂŶƚĞĂ:h^WƐŽďŽE/Zϯϱ͘Ϯϯϭ͘ϵϳϯ͘Ϯϭϲ͕ĐŽŵƐĞĚĞŶĂǀ͘ƌŝŐĂĚĞŝƌŽ&ĂƌŝĂ>ŝŵĂ͕ŶǑϭ͘ϵϯϭ͕
ϵǑĂŶĚĂƌ͕ĐŽŶũƵŶƚŽϵϮ͕:ĂƌĚŝŵWĂƵůŝƐƚĂŶŽ͕WϬϭϰϱϮͲϬϬϭ͕ĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽͬ^W;͞Sociedade”). ZĞƐŽůǀĞŵ
ĮƌŵĂƌŽƉƌĞƐĞŶƚĞ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽWĂƌƟĐƵůĂƌĚĞϱª ůƚĞƌĂĕĆŽĞŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽĚŽŽŶƚƌĂƚŽ^ŽĐŝĂůĚĂ zĞůůŽǁsĞŶƚƵƌĞƐ>ƚĚĂ͘;͞/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͟Ϳ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ͘ϭ͘ĞƐƐĆŽĞdƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚĞYƵŽƚĂƐƉĞůŽ
^ſĐŝŽZĂĨĂĞůEſďƌĞŐĂϭ͘ϭK^ſĐŝŽZĂĨĂĞůEſďƌĞŐĂĐĞĚĞĞƚƌĂŶƐĨĞƌĞĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚĞƐƵĂƐϰϴϮ͘ϱϮϬƋƵŽƚĂƐĂŽ
^ſĐŝŽRichard. 1.1.1ƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐƋƵŽƚĂƐƐĆŽƚƌĂŶƐŵŝƟĚĂƐƉŽƌZĂĨĂĞůEſďƌĞŐĂƚŽƚĂůŵĞŶƚĞůŝǀƌĞƐĞĚĞƐĞŵďĂƌĂĕĂĚĂƐ͕ƐĞŵƋƵĂŝƐƋƵĞƌƀŶƵƐŽƵƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐ͘1.1.2ŵǀŝƌƚƵĚĞĚĂĐĞƐƐĆŽĞƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚĞƋƵŽƚĂƐƌĞĨĞƌŝĚĂŶŽŝƚĞŵ
ϭ͘ϭĂĐŝŵĂ͕ŽƐſĐŝŽZĂĨĂĞůEſďƌĞŐĂƌĞƟƌĂͲƐĞĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ͘1.1.3^ŽĐŝĞĚĂĚĞĞĚĞŵĂŝƐ^ſĐŝŽƐ͕ĚĞƵŵůĂĚŽ͕ĞRaĨĂĞůEſďƌĞŐĂ͕ĚĞŽƵƚƌŽ͕ƌĞĐŝƉƌŽĐĂŵĞŶƚĞŽƵƚŽƌŐĂŵ͕ĚĞĨŽƌŵĂŝƌƌĞǀŽŐĄǀĞůĞŝƌƌĞƚƌĂƚĄǀĞů͕ĂŵĂŝƐĂŵƉůĂ͕ƉůĞŶĂ͕
ŐĞƌĂůĞŝƌƌĞƐƚƌŝƚĂƋƵŝƚĂĕĆŽŶŽƚŽĐĂŶƚĞăƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚĞĚŝƌĞŝƚŽƐĞŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĞZĂĨĂĞůEſďƌĞŐĂĞŶƋƵĂŶƚŽ^ſĐŝŽ
ĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ƉĂƌĂŶĂĚĂŵĂŝƐƌĞĐůĂŵĂƌĞŵŶĞƐƐĞƐĞŶƟĚŽ͕ĂƋƵĂůƋƵĞƌƚĞŵƉŽ͕ĞŵũƵşǌŽŽƵĨŽƌĂĚĞůĞ͘1.2KƐ^ſĐŝŽƐAdriano, Alexandre, Cecilio, Eric, Guilherme, Marco, Michel, Norberto, Pablo, Patrick Eberhardt, Patrick
^ŝŐƌŝƐƚ͕WĂƵůŽĞZĂĨĂĞů'Ăƫ͕ƌĞŶƵŶĐŝĂŵĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞĂŽƐƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĚĞƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂŶĂĐĞƐƐĆŽ
ĞƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚĞƋƵŽƚĂƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂŶŽŝƚĞŵĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ŵĂŶŝĨĞƐƚĂŶĚŽƉůĞŶĂĐŽŶĐŽƌĚąŶĐŝĂĐŽŵĂƚƌĂŶƐĂĕĆŽĂůŝ
ƉƌĞǀŝƐƚĂ͘1.3ŝĂŶƚĞĚĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐĂĐŝŵĂ͕ŽƐ^ſĐŝŽƐ͕ƉŽƌƵŶĂŶŝŵŝĚĂĚĞĞƐĞŵƋƵĂŝƐƋƵĞƌƌĞƐƐĂůǀĂƐ͕ĚĞĐŝĚĞŵ
ƌĞĨŽƌŵĂƌŽĐĂƉƵƚĚŽĂƌƟŐŽ 4ºĚŽŽŶƚƌĂƚŽ^ŽĐŝĂůĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ƋƵĞƉĂƐƐĂƌĄĂǀŝŐŽƌĂƌĐŽŵĂƐĞŐƵŝŶƚĞƌĞĚĂĕĆŽ:
͞ƌƟŐŽϰǑKĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞƐƵďƐĐƌŝƚŽĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽ͕ĠĚĞZΨϭϬ͘Ϯϱϵ͘ϲϮϮ͕ϭϯ͕ĚŝǀŝĚŝĚŽ
Ğŵϭ͘ϬϮϱ͘ϵϲϮ͘ϮϭϯƋƵŽƚĂƐ͕ĐŽŵǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂůĚĞZΨϬ͕ϬϭĐĂĚĂƵŵĂ͕ĂƐƐŝŵĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂƐĞŶƚƌĞŽƐ^ſĐŝŽƐ͗Sócio YƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞƋƵŽƚĂƐͲsĂůŽƌŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽ;ĞŵZΨͿͲWĞƌĐĞŶƚƵĂů͘ĚƌŝĂŶŽZŽďĞƌƚŽĚĞ>ŝŵĂͲϵϮ͘ϰϬϳ͘ϭϱϱͲZΨ
ϵϮϰ͘Ϭϳϭ͕ϱϱͲϵ͕Ϭϭй͖ůĞǆĂŶĚƌĞ>Ƶŝǌ:ƵŶƋƵĞŝƌĂDĂƌƟŶƐͲϭϰϵ͘ϵϱϬ͘ϵϴϱͲZΨϭ͘ϰϵϵ͘ϱϬϵ͕ϴϱͲϭϰ͕ϲϮй͖ĞĐŝůŝŽŽƐĂĐ
&ƌĂŐƵĂƐͲϴ͘ϰϳϴ͘ϮϭϯͲZΨϴϰ͘ϳϴϮ͕ϭϯͲϬ͕ϴϯй͖ƌŝĐĂŶŝĞůDĂƵƌŝĐŝŽͲϴϮ͘ϮϴϮ͘ϱϯϵͲZΨϴϮϮ͘ϴϮϱ͕ϯϵͲϴ͕Ϭϭй͖'ƵŝůŚĞƌŵĞWŝŶŚŽŽŶŝĨĄĐŝŽͲϱϯ͘ϴϮϮ͘ϱϯϭͲZΨϱϯϴ͘ϮϮϱ͕ϯϭͲϱ͕Ϯϱй͖DĂƌĐŽĂŵŚĂũŝEĞƩŽͲϱϭ͘ϬϮϵ͘ϯϱϬͲZΨϱϭϬ͘Ϯϵϯ͕ϱϬ
Ͳ ϰ͕ϵϳй͖ DŝĐŚĞů ďĞƌŚĂƌĚƚ Ͳ ϲϵ͘ϳϲϵ͘ϱϱϱ Ͳ ZΨ ϲϵϳ͘ϲϵϱ͕ϱϱ Ͳ ϲ͕ϴϬй͖ EŽƌďĞƌƚŽ >ĂŶǌĂƌĂ 'ŝĂŶŐƌĂŶĚĞ :ƵŶŝŽƌ Ͳ
ϵϮ͘ϯϯϲ͘ϱϵϵͲZΨϵϮϯ͘ϯϲϱ͕ϵϵͲϵ͕ϬϬй͖WĂďůŽůďŝŶŽŽƌďĂĂǀĂůĐĂŶƟͲϭϱϬ͘Ϭϱϯ͘ϱϴϭͲZΨϭ͘ϱϬϬ͘ϱϯϱ͕ϴϭͲϭϰ͕ϲϯй͖
WĂƚƌŝĐŬ ďĞƌŚĂƌĚƚ Ͳ ϲϵ͘ϳϲϵ͘ϱϱϱ Ͳ ZΨ ϲϵϳ͘ϲϵϱ͕ϱϱ Ͳ ϲ͕ϴϬй͖ WĂƚƌŝĐŬ ^ŝŐƌŝƐƚ Ͳ ϮϬϮ͘ϴϰϱ͘ϯϰϵ Ͳ ZΨ Ϯ͘ϬϮϴ͘ϰϱϯ͕ϰϵ Ͳ
ϭϵ͕ϳϳй͖WĂƵůŽZĂĨĂĞůsŝůůĂƐŽĂƐĚĞDĂƩŽƐͲϭϯϭ͘ϰϮϲͲZΨϭ͘ϯϭϰ͕ϮϲͲϬ͕Ϭϭй͖ZĂĨĂĞůEĞĚĞƌ'ĂƫͲϭ͘ϵϱϲ͘ϯϲϱͲZΨ
ϭϵ͘ϱϲϯ͕ϲϱ Ͳ Ϭ͕ϭϵй͖ ZŝĐŚĂƌĚ &ƌĞƵŶĚ Ͳ ϭ͘ϭϮϵ͘ϬϭϬ Ͳ ZΨ ϭϭ͘ϮϵϬ͕ϭϬ Ͳ Ϭ͕ϭϭй͖ dKd> Ͳ ϭ͘ϬϮϱ͘ϵϲϮ͘Ϯϭϯ Ͳ ZΨ
ϭϬ͘Ϯϱϵ͘ϲϮϮ͕ϭϯͲϭϬϬ͕ϬϬй͘Ϯ͘ZĞĚƵĕĆŽĚĞĂƉŝƚĂů^ŽĐŝĂůƉŽƌƉĞƌĚĂƐŝƌƌĞƉĂƌĄǀĞŝƐϮ͘ϭƚŽĐŽŶơŶƵŽ͕ĚŝĂŶƚĞĚĂ
ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞƉĞƌĚĂƐŝƌƌĞƉĂƌĄǀĞŝƐ͕ŽƐ^ſĐŝŽƐĚĞĐŝĚĞŵ͕ƉŽƌƵŶĂŶŝŵŝĚĂĚĞĞƐĞŵƋƵĂŝƐƋƵĞƌƌĞƐƐĂůǀĂƐ͕ƌĞĚƵǌŝƌŽ
ĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞŶĂĨŽƌŵĂĚŽŝŶĐŝƐŽ/ĚŽĂƌƟŐŽϭ͘ϬϴϮĚŽſĚŝŐŽŝǀŝů͕ƉĂƐƐĂŶĚŽdeZΨϭϬ͘Ϯϱϵ͘ϲϮϮ͕ϭϯ
ƉĂƌĂZΨϭϬ͘Ϯϱϳ͘ϯϮϳ͕ϭϭ͘2.2KƐ^ſĐŝŽƐƌĞĐŽŶŚĞĐĞŵƋƵĞĂƌĞĚƵĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĂĐŝŵĂĚĞůŝďĞƌĂĚĂĞƐƚĄůĞǀĂŶĚŽĂ
^ŽĐŝĞĚĂĚĞăĞůŝŵŝŶĂĕĆŽĚĞƚŽĚŽƐŽƐƉƌĞũƵşǌŽƐĂƚĠĞŶƚĆŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐĞŵƐĞƵďĂůĂŶĕŽ͘2.3ŵǀŝƌƚƵĚĞĚŽƋƵĂŶƚŽ
ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶŽƐ ŝƚĞŶƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ŽƐ ^ſĐŝŽƐ͕ ƉŽƌ ƵŶĂŶŝŵŝĚĂĚĞ Ğ ƐĞŵ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ƌĞƐƐĂůǀĂƐ͕ ĚĞĐŝĚĞŵ ƌĞĨŽƌŵĂƌ Ž
ĐĂƉƵƚĚŽĂƌƟŐŽϰǑĚŽŽŶƚƌĂƚŽ^ŽĐŝĂůĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ƋƵĞƉĂƐƐĂƌĄĂǀŝŐŽƌĂƌĐŽŵĂƐĞŐƵŝŶƚĞƌĞĚĂĕĆŽ: ͞ƌƟŐŽϰǑ
K ĐĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů ĚĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ƐƵďƐĐƌŝƚŽ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽ͕ Ġ ĚĞ ZΨ ϭϬ͘Ϯϱϳ͘ϯϮϳ͕ϭϭ͕ ĚŝǀŝĚŝĚŽ Ğŵ
ϭ͘ϬϮϱ͘ϳϯϮ͘ϳϭϭ ƋƵŽƚĂƐ͕ ĐŽŵ ǀĂůŽƌ ŶŽŵŝŶĂů ĚĞ ZΨ Ϭ͕Ϭϭ ĐĂĚĂ ƵŵĂ͕ ĂƐƐŝŵ ĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂƐ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ^ſĐŝŽƐ͗ Sócio YƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞƋƵŽƚĂƐͲsĂůŽƌŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽ;ĞŵZΨͿͲWĞƌĐĞŶƚƵĂů͘ĚƌŝĂŶŽZŽďĞƌƚŽĚĞ>ŝŵĂͲϵϮ͘ϯϴϲ͘ϰϴϰͲZΨ
ϵϮϯ͘ϴϲϰ͕ϴϰͲϵ͕Ϭϭй͖ůĞǆĂŶĚƌĞ>Ƶŝǌ:ƵŶƋƵĞŝƌĂDĂƌƟŶƐͲϭϰϵ͘ϵϭϳ͘ϰϰϮͲZΨϭ͘ϰϵϵ͘ϭϳϰ͕ϰϮͲϭϰ͕ϲϮй͖ĞĐŝůŝŽŽƐĂĐ
&ƌĂŐƵĂƐͲϴ͘ϰϳϲ͘ϯϭϲͲZΨϴϰ͘ϳϲϯ͕ϭϲͲϬ͕ϴϯй͖ƌŝĐĂŶŝĞůDĂƵƌŝĐŝŽͲϴϮ͘Ϯϲϰ͘ϭϯϯͲZΨϴϮϮ͘ϲϰϭ͕ϯϯͲϴ͕Ϭϭй͖'ƵŝůŚĞƌŵĞWŝŶŚŽŽŶŝĨĄĐŝŽͲϱϯ͘ϴϭϬ͘ϰϵϭͲZΨϱϯϴ͘ϭϬϰ͕ϵϭͲϱ͕Ϯϱй͖DĂƌĐŽĂŵŚĂũŝEĞƩŽͲϱϭ͘Ϭϭϳ͘ϵϯϱͲZΨϱϭϬ͘ϭϳϵ͕ϯϱ
Ͳ ϰ͕ϵϳй͖ DŝĐŚĞů ďĞƌŚĂƌĚƚ Ͳ ϲϵ͘ϳϱϯ͘ϵϰϴ Ͳ ZΨ ϲϵϳ͘ϱϯϵ͕ϰϴ Ͳ ϲ͕ϴϬй͖ EŽƌďĞƌƚŽ >ĂŶǌĂƌĂ 'ŝĂŶŐƌĂŶĚĞ :ƵŶŝŽƌ Ͳ
ϵϮ͘ϯϭϱ͘ϵϰϰͲZΨϵϮϯ͘ϭϱϵ͕ϰϰͲϵ͕ϬϬй͖WĂďůŽůďŝŶŽŽƌďĂĂǀĂůĐĂŶƟͲϭϱϬ͘ϬϮϬ͘ϬϭϱͲZΨϭ͘ϱϬϬ͘ϮϬϬ͕ϭϱͲϭϰ͕ϲϯй͖
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InfoGripe vê estabilidade de casos
no mais baixo patamar da pandemia
Fiocruz entrega 3,9 milhões
de vacinas contra a covid-19
ao PNI
A Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) anunciou na quintafeira (30) a entrega de 3,9 milhões de doses da vacina contra covid-19 ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).
Segundo a Fiocruz, 50 mil imunizantes ficarão no Rio de Janeiro, e o restante seguirá para
o Ministério da Saúde.
Com a remessa de quintafeira, a fundação contabiliza a
entrega de 15,3 milhões de
doses ao PNI em setembro. Em
todo o ano, já são 107,3 mi-

lhões de doses da vacina
Em um acordo com a biofarmacêutica AstraZeneca, a
Fiocruz produz, no Brasil, a
vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pela
Universidade de Oxford. O
acordo do governo brasileiro com o Reino Unido foi
anunciado, em 2020, pelo
Ministério da Saúde e existe uma previsão de entrega
de 200,4 milhões de doses
para a população em 2021.
(Agencia Brasil)

Petrobras cria programa
para atender famílias em
vulnerabilidade
A Petrobras aprovou, a criação
de um programa social de apoio a
famílias em situação de vulnerabilidade social, para permitir o
acesso a insumos essenciais, com
destaque para o gás liquefeito de
petróleo (GLP), o gás de bujão ou
gás de cozinha. O programa contará com R$ 300 milhões.
De acordo com a Petrobras, a
iniciativa visa ampliar a atuação social da companhia, alinhando-a às
ações praticadas por outros atores do
mercado, e se justifica pela situação
excepcional e de emergência decorrente da pandemia da covid-19.
O presidente da Petrobras,
Joaquim Silva e Luna, salientou
que a companhia é “socialmente
responsável e comprometida
com a melhoria das condições
de vida das famílias, particular-

mente das mais vulneráveis. A
pandemia e todas as suas consequências trouxeram mais dificuldades para as pessoas em situação de pobreza. Tal fato alerta a
Petrobras para que reforce seu
papel social, contribuindo ainda
mais com a sociedade”.
O programa se encontra em
fase final de estudos. Estão sendo definidos os critérios de escolha das famílias em situação
de vulnerabilidade e de busca de
parceiros do setor que possam
somar esforços e ampliar o valor a ser investido.
De acordo com a estatal, a
iniciativa reafirma o compromisso da Petrobras com o bem-estar da sociedade, particularmente das comunidades em sua área
de influência. (Agencia Brasil)

PF investiga desvios
de recursos destinados
ao combate à covid-19
Um grupo criminoso especializado em fraudar licitações e
praticar irregularidades contratuais é alvo da Operação Vesalius, da Polícia Federal (PF).
Com o apoio da ControladoriaGeral da União, os policiais federais investigam a atuação da
quadrilha nos municípios de Santa Luzia, Bernardo do Mearim e
Imperatriz, no Maranhão, em
contratos relacionados a recursos públicos federais destinados
ao combate à pandemia da covid-19.
Segundo a PF, a investigação
teve origem a partir do relatório
sobre os indícios de irregularidades nas compras públicas de
insumos e bens, elaborado pela
Central de Operações Estaduais

da Secretária da Fazenda do Maranhão, para o combate à covid19, no período de 1º de março a
31 de maio de 2020.
“Entre as irregularidades
apontadas, constatou-se inexistência da empresa contratada no
local para o qual foi obtida a inscrição, falta de capacidade econômica, indícios de simulação
de vendas e superfaturamento”.
A simulação de compra investigada teve como objeto o fornecimento de respiradores.
Ao todo 28 policiais federais e cinco servidores da CGU
cumpriram sete mandados de
busca e apreensão, expedidas
pela 2ª Vara Criminal da Seção
Judiciária do Maranhão. (Agencia Brasil)

Humilde de coração
Mateus 11:28-29
Nova Versão Internacional
“Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês
o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde
de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas
almas.

O Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
divulgado na quinta-feira (30),
aponta sinal de estabilidade no
número de casos de Síndrome
Respiratória Aguda Grave
(SRAG) no Brasil. Trata-se do
patamar mais baixo desde o início da epidemia no país.
A análise corresponde a Semana Epidemiológica 38, que
equivale ao período de 19 a 25
de setembro. Segundo o boletim, a maior parte (96%) dos
casos de SRAG com resultado
laboratorial de vírus respiratório
correspondem a infecções por
Sars-CoV-2, coronavírus causador da covid-19.
Os dados mostram que Amazonas, Goiás, Mato Grosso do
Sul e Rio de Janeiro são as únicas unidades federativas que
apresentam sinal de crescimento apenas na tendência de curto
prazo, ou seja, nas últimas três
semanas.
Além disso, cinco dos 27
estados registraram sinal de
crescimento na tendência de
longo prazo - nas últimas seis

semanas. São eles Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Pará
e Rondônia. Outros 14 estados
brasileiros apresentam sinal de
queda na tendência de longo prazo: Acre, Amapá, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de
Janeiro, Roraima, São Paulo e
Tocantins. Os demais aparecem
em estabilidade.
Em relação aos indicadores
de transmissão comunitária,
quando não é possível identificar a origem do contágio, dentre as capitais, Belo Horizonte
e Brasília, têm níveis considerados extremamente altos. Curitiba, Florianópolis, Goiânia e
Rio de Janeiro estão em macrorregiões de saúde com nível muito alto de transmissão.
Outras 18 capitais integram
macrorregiões de saúde em nível alto: Aracaju, Belém, Campo
Grande, Cuiabá, Fortaleza, João
Pessoa, Maceió, Manaus, Natal,
Palmas, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Salvador, São Paulo, Teresina e Vitó-

ria. Duas integram macrorregiões
de saúde em nível pré-epidêmico, Macapá e São Luís. Boa Vista
integra macrorregião de saúde
em nível epidêmico.
O levantamento destaca que
a quantidade total de macrorregiões em nível muito elevado ou
extremamente elevado vem diminuindo gradativamente. Em
todo o país, as estimativas de
nível de transmissão comunitária apontam que seis macrorregiões de saúde estão em nível
pré-epidêmico, 12 em nível epidêmico, 74 em nível alto, 22 em
nível muito alto e somente quatro registram taxas extremamente altas.
O boletim destaca alguns casos especiais. Belo Horizonte
apresenta indícios de crescimento abrupto, o que é considerado
uma quebra no padrão observado
no quadro geral do momento e
que ainda não se verifica no restante de Minas Gerais. Esse dado
precisará ser reavaliado ao longo das próximas semanas e pode
estar ligado a alterações no fluxo de notificações combinado

com um ligeiro crescimento na
estimativa de casos semanais na
população idosa.
A região Sul, segundo o levantamento, é a que mais preocupa em relação a contaminação
de crianças de até 9 anos. Esses
dados se mantêm estáveis em valores elevados. O mesmo ocorre, no Sudeste, em São Paulo e
Minas Gerais, que mantêm o volume de casos semanais em crianças de até 9 anos significativamente elevado. No Nordeste, a
manutenção do crescimento nessa faixa etária foi observada na
Bahia. No Centro-Oeste, os casos de SRAG em crianças no
Mato Grosso do Sul mantêm
estabilidade em patamar similar
ao pico do inverno de 2020.
Em relação aos idosos, o
Distrito Federal está, de acordo
com os dados analisados, com
sinal claro de retomada do crescimento, puxado pela população
com mais de 70 anos. Um crescimento de casos concentrado
na população idosa ocorre também no Espírito Santo. (Agencia Brasil)

Empresas têm novas regras para
indicar redução no volume dos produtos
O Mini stério da Justiça e
Segurança Pública estabeleceu novas regras para que as
empresas informem aos consumidores, de forma clara e
transparente, eventuais reduções da quantidade de produtos
embalados.
A Portaria 392 foi publicada
no Diário Oficial da União de
quinta-feira (30) e amplia de
três para seis meses o tempo
mínimo durante o qual os fabricantes devem, obrigatoriamente, informar qualquer mu-

dança quantitativa nos produtos que comercializam, independentemente da alteração
afetar o preço.
De acordo com o texto,
eventuais mudanças deverão estar sinalizadas na parte da frente
da embalagem, com letras legíveis e grandes, em negrito e em
cor contrastante com o fundo do
rótulo.
A medida se aplica a itens
como, por exemplo, biscoitos,
refrigerantes, produtos de higiene pessoal e limpeza, dentre

outros adquiridos em estabelecimentos físicos. Além disso, os
efeitos da portaria se aplicam
também a produtos comercializados por meios eletrônicos.
Em nota, o ministério informou que o objetivo da mudança é minimizar o risco de o
produto ser ofertado ao consumidor, simultaneamente, em
duas versões, uma delas sem a
devida declaração de alteração. De acordo com a pasta,
com o passar dos anos e com
a vulnerabilidade informacio-

nal, os consumidores se habituam com os padrões de quantidades e as alterações podem
ser imperceptíveis, induzindo ao
erro na decisão de compra.
Os fornecedores terão 180
dias para se adequarem às novas
regras. Os que descumprirem as
determinações estarão sujeitos
a sanções como multas, apreensão dos produtos, proibição
de fabricação, cassação de licença do estabelecimento ou
de atividade, dentre outras.
(Agencia Brasil)

Ministro defende fortalecimento
de relações com Oriente Médio
O fortalecimento das relações
econômicas com o Oriente Médio
e o restante da Ásia é importante
para ampliar as exportações brasileiras e para atrair investimentos
diretos no país, defendeu na quinta-feira (30) o ministro da Economia, Paulo Guedes, na cerimônia
de apresentação do pavilhão do
Brasil na Expo 2020 Dubai, no Itamaraty.
“Estamos nos conectando
agora com o que pode ser o hub,
centro de conexão, não só de exportações nossas para o resto do
mundo, mas como de recebermos
os investimentos. O Oriente Médio é, cada vez mais, um centro
financeiro mais sofisticado”, disse Guedes durante a solenidade.

O ministro defendeu que o
Brasil passe a exportar mais alimentos para a Índia, repetindo
o processo de aprofundamento
comercial realizado com a China nas últimas décadas. “Daqui
para lá vão nossas exportações
e de lá para cá vêm os investimentos. Estamos voltando ao caminho das Índias orientais”,
acrescentou.
Na avaliação de Guedes, o
Brasil tem “um futuro brilhante
pela frente”, caso consiga fornecer produtos agropecuários para
o resto do mundo e, ao mesmo
tempo, preservar os recursos naturais. Para ele, o país é uma potência verde, com possibilidade
de sobressair nesse tema.

“Somos um país de consumo
de massa, mergulhando na idade
digital. Uma potência verde com
um futuro brilhante pela frente.
Que esse seja nosso passo inicial na direção do grande eixo de
crescimento da economia mundial hoje, que são aquelas regiões Oriente Médio e Ásia”, destacou.
Segundo o ministro, as relações comerciais e financeiras
com o Oriente Médio e a Ásia
só não deslancharam por causa do fechamento da economia brasileira. Guedes criticou decisões das áreas econômica e diplomática em governos anteriores que, nas palavras dele, fizeram o comércio

exterior brasileiro crescer de forma isolada em relação ao restante
do mundo.
Adiada por um ano por causa
da pandemia da covid-19, a Expo
2020 Dubai foi aberta oficialmente hoje com uma cerimônia
nos Emirados Árabes Unidos.
O pavilhão brasileiro será
inaugurado nesta sexta-feira(1º),
com a presença do vice-presidente Hamilton Mourão.
As exportações brasileiras
para o Oriente Médio subiram de
US$ 1,33 bilhão, em 2000, para
US$ 8,8 bilhões em 2020. O
melhor resultado ocorreu em
2012, quando as vendas brasileiras para a região totalizaram US$
12,27 bilhões. (Agencia Brasil)

STF define regra para reembolso de
hospitais particulares por estados
O Supremo Tribunal Federal
(STF) definiu na quinta-feira
(30) o critério de pagamento dos
hospitais particulares nos casos
de decisões judiciais que determinam internações diante da falta de vagas na rede pública.
Pela decisão, os estados deverão pagar a rede privada com
base da lei que obriga as operadoras de planos de saúde a ressarcir o Sistema Único de Saúde (SUS) quando o paciente é
atendido em hospitais públicos.
Diante da falta de regulamentação da questão, os ministros re-

solveram fazer uma analogia em
relação aos casos inversos. A
regra vale para os atendimentos
em hospitais privados que não
são conveniados com os estados.
A Corte julgou um recurso do
Distrito Federal. No Tribunal de Justiça do DF, uma operadora de saúde
ganhou o direito de não ser ressarcida com base na tabela do SUS e
cobrar o valor que achar adequado
pela internação de um paciente em
um leito de UTI.Ainternação foi determinada pela Justiça.
A procuradoria do DF defendeu que a cobrança das despesas

médicas devem seguir a tabela do
SUS, conforme ocorre com as instituições privadas que são conveniadas com a rede pública
local e recebem pacientes
oriundos de hospitais públicos.
No julgamento, seguindo
voto proferido pelo relator, ministro Luís Roberto Barroso, os
ministros entenderam que a
questão deve ser resolvida por
meio de uma solução intermediária, ou seja, a remuneração
não pode ser com base na tabela
do SUS ou conforme o preço
definido pelo hospital privado.

Para o ministro, por analogia, o
critério a ser adotado deve ser o
pagamento conforme as regras da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os casos de pacientes que possuem plano de saúde, mas são atendidos pelo SUS.
O voto foi seguido, por unanimidade, pelos ministros Nunes
Marques, Edson Fachin, Cármen
Lúcia, Ricardo Lewandowski,
Gilmar Mendes e Luiz Fux.
O caso tem repercussão geral, ou seja, a decisão deverá ser
seguida por todo o Judiciário do
país. (Agencia Brasil)

Fux restabelece exigência do
passaporte da vacina no Rio
COMENTÁRIO: Jesus disse: vinde a mim. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração.
Deus é humilde, o Pai é humilde, Jesus é humilde e o Espírito Santo é humilde, mas não é só isso. É humilde de coração. Significa que o íntimo de Deus é a humildade. Sem
humildade não dá para viver, para caminhar, para pensar.
Sem humildade não dá. É interessante a palavra humildade, humilis em latin é que está no chão, que não se levanta
do chão, modesto, fraco, sem importância, pobre, humilitas
é modéstia, pobreza, baixa condição, fraqueza, poder fraco, humus é solo, terra. Deus é humilde. Será que é preciso
falar mais alguma coisa? Deus nos abençoe em nome de
Jesus.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro
Luiz Fux, restabeleceu o decreto da prefeitura do Rio de Janeiro que exige a apresentação da
comprovação de vacinação contra a covid-19 para acessar locais fechados, o chamado passaporte da vacina.
Na quarta-feira (29), o decreto foi suspenso por uma decisão
do desembargador Paulo Rangel,
do Tribunal de Justiça (TJ), em
habeas corpus de uma pessoa que
argumentou cerceamento de liberdade de locomoção.
Na decisão, Fux analisou recurso da procuradoria do muni-

cípio e reafirmou a posição do
STF no sentido de que governadores e prefeitos têm competência para estabelecer medidas
sanitárias contra a covid-19.
“A decisão atacada representa potencial risco de violação à
ordem público-administrativa,
no âmbito do município do Rio
de Janeiro, dados seu potencial
efeito multiplicador e a real possibilidade de que venha a desestruturar o planejamento adotado
pelas autoridades municipais
como forma de fazer frente à
pandemia em seu território, contribuindo para a disseminação do
vírus e retardando a imunização

coletiva pelo desestímulo à vacinação”, decidiu o ministro.
Na decisão que suspendeu a
exigência do passaporte da vacina para frequentar alguns ambientes públicos, o desembargador
afirmou que a exigência da comprovação da vacina se assemelha
a comportamentos históricos ligados à escravidão, que remontam à tirania e à ditadura.
“Se no passado existiu a marcação a ferro e fogo dos escravos e gados através do ferrete ou
ferro em brasas, hoje é a carteira da vacinação que separa a sociedade. O tempo passa, mas as
práticas abusivas, ilegais e retró-

gradas são as mesmas. A carteira
de vacinação é um ato que estigmatiza as pessoas, criando uma
marca depreciativa e impedindoas de circularem pelas ruas livremente, com nítido objetivo de
controle social. É uma ditadura
sanitária. O decreto quer controlar as pessoas e dizer, tiranicamente, quem anda e não anda
pelas ruas da idade”, sustentou
o magistrado.
Após a decisão, o secretário
municipal de Saúde, Daniel Soranz, disse que a liminar do magistrado não levou em consideração o momento epidemiológico da pandemia. (Agencia Brasil)

