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Presidente diz que valor de auxílio
foi decidido com responsabilidade

Municípios recebem R$ 481 milhões
em repasse de ICMS de outubro
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Contas externas têm saldo negativo
de US$ 1,7 bilhão em setembro

Morte violenta atinge
6,97 mil crianças e

adolescentes por ano no país
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,65
Venda:       5,65

Turismo
Compra:   5,29
Venda:       5,81

Compra:   6,57
Venda:       6,57

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

30º C

14º C

Sábado: Dia de
sol, com muitas
nuvens à tarde. À
noite a nebulosi-
dade diminui.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

23º C

16º C

Domingo: Sol
com muitas nuvens
a nublado com chu-
va no fim da ma-
nhã. Tarde e noite
chuvosas.

Manhã Tarde Noite

20º C

15º C

Segunda: Nublado
com aberturas de
sol à  tarde. Pode
garoar de manhã e
à noite.

Teerã retoma
orações de
sexta-feira
após quase
dois anos

As orações em massa das
sextas-feiras foram retomadas
em Teerã após um período de
20 meses em que não foram
realizadas devido à pandemia
de covid-19, noticiou a televi-
são estatal iraniana.

Fiéis foram à Universidade
de Teerã, um agrupamento de
importância religiosa e política,
apesar de as autoridades terem
alertado para uma sexta onda de
infecções por covid-19. A doen-
ça provocada pelo novo corona-
vírus já tirou 124.928 vidas no
Irã e contaminou mais de 5,8
milhões de pessoas.

No sábado (23), escolas
com menos de 300 alunos tam-
bém devem reabrir.

Também a partir de sábado,
funcionários do governo, exce-
to das Forças Armadas, serão
impedidos de trabalhar se não ti-
verem sido vacinados com ao
menos uma dose, de acordo com
uma circular governamental di-
vulgada no início desta semana.

O governo diz que mais de
28,2 milhões de pessoas já re-
ceberam a segunda dose de va-
cina contra covid-19. Página 3

As contas externas tiveram
saldo negativo de US$ 1,699
bilhão em setembro, informou
na sexta-feira (22) o Banco
Central (BC). No mesmo mês
de 2020, o déficit foi de US$
346 milhões nas transações
correntes, que são as compras
e vendas de mercadorias e ser-
viços e transferências de ren-
da com outros países.

De acordo com o chefe do
Departamento de Estatísticas
do BC, Fernando Rocha, a di-
ferença na comparação
interanual se deve ao resulta-
do do superávit comercial que
reduziu US$ 1,9 bilhão, en-
quanto os déficits em serviços

e em renda primária recuaram
US$ 391 milhões e US$ 96
milhões, respectivamente. “O
déficit aumentou, embora per-
maneça em patamares baixos”,
explicou.

Em 12 meses, encerrados
em setembro, o déficit em tran-
sações correntes é de US$
20,702 bilhões, 1,3% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB, soma
dos bens e serviços produzidos
no país), ante o saldo negativo
de US$ 19,349 bilhões (1,22%
do PIB) em setembro de 2021
e déficit de US$ 32,260 bilhões
(2,09% do PIB) no período
equivalente terminado em se-
tembro de 2020.       Página 3

Esporte

São Miguel Saúde/Mogi fecha participação
no returno do Paulista Sub 21 no sábado
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São Miguel Saúde/Mogi

O São Miguel Saúde/Mogi
encerra no sábado (23) sua
participação na fase classi-
ficatória do Campeonato
Paulista Masculino Sub-21.
O time receberá o São José
Vôlei, líder da competição,
em busca da sétima vitória
no returno. A equipe coman-
dada pelo técnico Marcelo
Negrão venceu seis jogos
seguidos, mas acabou sendo
superado pelo Super Vôlei
Santo André na última roda-
da. A ideia é buscar mais um

resultado positivo antes do iní-
cio do playoff.

“O São José Vôlei é muito
forte e provou isso a garantir
a ponta da tabela. Vamos en-
trar em quadra por um novo
resultado positivo e seguir
embalado para a etapa seguin-
te da competição”, destaca o
treinador.

Independente do resultado
deste sábado, o São Miguel Saú-
de/Mogi já assegurou a quinta
colocação na classificação e,
assim, pegará na próxima fase o

quarto colocado, justamente
do Super Vôlei Santo André.
“Todo nosso trabalho foi para
chegar neste momento em uma
boa condição técnica e física.
Deveremos ter um duelo bas-
tante equilibrado com o time de
Santo André e espero que o gru-
po mantenha a evolução”, fina-
liza Negrão.

O São Miguel Saúde/Mogi
conta com o patrocínio de São
Miguel Saúde e da prefeitura
de Mogi das Cruzes e apoio do
Vôlei Mania.
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Matheus Ferreira disputa Open
do Mundial de Kart na Espanha

Um dos principais no-
mes do esporte a motor do
Brasil no exterior, Matheus
Ferreira disputa neste fim de
semana o “Champions of the
Future”, no Circuito Interna-
cional de Campillos, na Es-
panha. Este campeonato é

considerado um preparatório
para o Mundial de Kart, que
acontecerá no final de outubro
no mesmo circuito.

O piloto brasileiro de 14
anos trilha sua carreira no kart
pelas pistas europeias e conquis-
tou neste ano um feito inédito.

Matheus Ferreira se tornou o
único brasileiro desta idade a
vencer uma etapa do Europeu de
Kart e conseguir dois vice-cam-
peonatos dos principais tornei-
os do mundo na mesma tempo-
rada: no próprio Europeu de Kart
e também no WSK Super Mas-
ter Series, ambos na categoria
OK Júnior.

Ferreira foi campeão da eta-
pa da França do Europeu de Kart
e foi terceiro colocado na eta-
pa da Itália, em Sarno. No WSK,
o jovem piloto foi vice-cam-
peão da temporada de 2021 do
Super Master Series com 205
pontos, conquistando um pódio
na final da etapa de Adria, um
pódio na final da etapa de La
Conca e esteve no top-5 na eta-
pa de Lonato.

Agora, Matheus Ferreira ace-
lera no Champions of the Future

na categoria OK Junior pela
equipe KR Motorsport e espera
bons resultados nas provas do
final de semana.

“A temporada 2021 tem sido
incrível, com muitas conquis-
tas nos principais campeona-
tos do mundo, como Europeu
de Kart e WSK. Tive triunfos
inéditos para o Brasil que há
muitos anos um piloto da mi-
nha idade não conquistava
aqui na Europa”, diz Matheus,
que tem a carreira gerenciada
por Gastão Fráguas.

“Esta próxima etapa do
Champions of the Future é uma
ótima oportunidade de conhecer

a pista de Campillos e, assim,
se preparar cada vez mais para
o Mundial de Kart no fim do
mês. O foco será achar um
bom acerto nos treinos e ex-
trair bons resultados nas ba-
terias, pré-final e final e, cla-
ro, já pensar no título mundi-
al, que iria coroar com chave
de ouro uma temporada 2021
repleta de vitórias e recor-
des”, diz Matheus.

As atividades de pistas do
Champions of the Future co-
meçaram na quinta-feira, as ba-
terias classificatórias serão no
sábado e domingo acontecem
a pré-final e final.

Página 4

Incor pede autorização à
Anvisa para testes clínicos

 de vacina spray
O Instituto do Coração (In-

cor) em São Paulo enviou à Agên-
cia Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa), na quinta-feira
(21), o pedido de autorização para
os testes clínicos da vacina em
spray contra a covid-19. A ideia é
iniciar as fases 1 e 2 do estudo
em 2022. O documento detalha
aspectos técnicos e metodológi-

cos do imunizante em avaliação.
De acordo com o Incor, a va-

cina spray “é  inédita no mundo não
apenas pela sua forma de adminis-
tração pelas narinas, mas também
pelos componentes derivados do
vírus que ele utiliza  para a imuni-
zação e pelo veículo que os trans-
porta (nanopartículas)”, aponta
nota da instituição.           Página 4

Mudanças no teto não
abalarão fundamentos fiscais

do país, segundo ministro
As mudanças no teto fede-

ral de gastos para financiar par-
te do Auxílio Brasil não abala-
rão os fundamentos fiscais do
país, disse o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes. Em de-

claração conjunta ao lado do
presidente Jair Bolsonaro, ele
disse preferir ter a gestão ava-
liada com uma nota mais baixa
para ajudar a população mais
vulnerável.                  Página 3
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Municípios recebem R$ 481 mi
em repasse de ICMS de outubro
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A Secretaria da Fazenda e
Planejamento do Estado de São
Paulo (Sefaz-SP) transferiu na
última terça-feira (19) R$
481,16 milhões aos caixas dos
645 municípios paulistas. O de-
pósito é referente ao montante
de ICMS arrecadado entre 11 e
15 de outubro.

Os valores correspondem a
25% da arrecadação do impos-
to, que são distribuídos às admi-
nistrações municipais com base
na aplicação do Índice de Parti-
cipação dos Municípios (IPM)
definido para cada cidade.

Os municípios já haviam re-
cebido R$ 573,61 milhões no
repasse anterior, realizado em
13/10, relativo à arrecadação do
período de 4/10 a 8/10. Com os
depósitos efetuados na sexta-

feira, o valor destinado aos mu-
nicípios em outubro sobe para
R$ 1,05 bilhão.

Os depósitos semanais são
realizados sempre até o segun-
do dia útil de cada semana, con-
forme prevê a Lei Complemen-
tar nº 63, de 11/01/1990. As
consultas dos valores podem ser
feitas no link Acesso à Informa-
ção > Transferências de Recur-
sos > Transferências Constitu-
cionais a Municípios.

Nos primeiros nove meses
de 2021, a Secretaria da Fazen-
da e Planejamento depositou R$
27,02 bilhões aos municípios
paulistas.

Agenda Tributária
Os valores semanais transfe-

ridos aos municípios variam em

função dos prazos de pagamen-
to do imposto fixados no regu-
lamento do ICMS. Dependendo
do mês, pode haver até cinco
datas de repasses. As variações
desses depósitos oscilam con-
forme o calendário mensal, os
prazos de recolhimento e o vo-
lume dos recursos arrecadados.

A agenda de pagamentos está
concentrada em até cinco perí-
odos diferentes no mês, além de
outros recolhimentos diários,
como por exemplo, os relativos
à liberação das operações com
importações.

Índice de Participação dos
Municípios

Os repasses aos municípios
são liberados de acordo com os
respectivos Índices de Partici-

pação dos Municípios, confor-
me determina a Constituição
Federal, de 5 de outubro de
1988. Em seu artigo 158, in-
ciso IV, está estabelecido que
25% do produto da arrecada-
ção de ICMS pertencem aos
municípios, e 25% do mon-
tante transferido pela União
ao Estado, referente ao Fundo
de Exportação (artigo 159, in-
ciso II e § 3º).

Os índices de participação
dos municípios são apurados
anualmente (artigo 3°, da LC
63/1990), para aplicação no
exercício seguinte, observan-
do os critérios estabelecidos
pela Lei Estadual nº 3.201, de
23/12/81, com alterações in-
troduzidas pela Lei Estadual nº
8.510, de 29/12/93.

São Paulo anuncia R$ 250 milhões
em programas de fomento

 à cultura em 2022
A Secretaria de Cultura e

Economia Criativa do Estado de
São Paulo anunciou na quinta-
feira, (21) que começa a rece-
ber a partir de segunda-feira (25)
os projetos de artistas e produ-
tores culturais candidatos ao
ProAC ICMS 2022, o programa
de fomento voltado para incen-
tivo fiscal à cultura. A antecipa-
ção tem como objetivo melho-
rar o fluxo de avaliação pela
Comissão de Análise de Proje-
tos (CAP) da pasta no próximo
ano. Com isso, a Secretaria es-
tima um ganho de 3 a 4 meses
aos proponentes, que poderão
fazer a produção e a captação
neste período. O Poder Execu-
tivo propôs o valor de R$ 250
milhões para os programas de
fomento e aguarda votação da
Lei Orçamentária Anual (LOA)
de 2022 pela Assembleia Legis-
lativa de São Paulo. Deste mon-

tante, R$ 100 milhões serão des-
tinados ao ProAC ICMS 2022.

“Estamos elevando de
modo constante o programa de
fomento do Governo do Esta-
do de São Paulo, de longe o
maior do País, e ampliando
ano a ano o valor investido no
ProAC Expresso Editais, ProAC
Expresso ICMS, ProAC Expres-
so Direto, ProAV e Juntos pela
Cultura + Difusão Cultural”,
afirma o Secretário de Cultura
e Economia Criativa do Estado
de São Paulo, Sérgio Sá Leitão.

Facilidade e acesso
A pasta também está em fase

de teste do novo sistema opera-
cional do programa. Além dis-
so, irá consolidar a legislação
em um documento único, para
facilitar a compreensão e redu-
zir a incidência de erros nas
prestações de contas dos propo-

nentes.
Em 2021 o ProAC ICMS foi

substituído pelo ProAC Expres-
so Direto, que manteve o mes-
mo valor de investimento, R$
100 milhões, e o mesmo perfil,
com parâmetros e ritos seme-
lhantes e com o recurso chegan-
do mais rápido ao proponente.
Mas, a pedido do Governador
João Doria, em 2022 o ICMS
retornará. Nos anos anteriores,
o ProAC IcMS injetou na eco-
nomia paulista cerca de R$ 100
milhões ao ano — foram cerca
de 1.139 inscritos em 2020 e
1.516 em 2019.

No ProAC ICMS, os proje-
tos com certificados emitidos
podem solicitar   patrocínio.
Novos projetos podem ser ins-
critos por meio do site https://
w w w . p r o a c . s p . g o v. b r /
proac_icms/sistema-de-cadas-
tramento/. Eles podem ser onli-

ne ou presenciais e as regras
estão disponíveis no link: https:/
/www.proac.sp.gov.br/faq_icms/
como-o-proac-icms-funciona/ .

Maior investimento em
fomento do País

O Governo do Estado de São
Paulo fez em 2021 um investi-
mento recorde de R$ 200 mi-
lhões para cerca de 9.340 pro-
jetos de artistas, produtores
culturais e prefeituras nos
três programas de fomento
articulados e complementa-
res: ProAC Expresso Editais,
ProAC Expresso Direto  e
Juntos pela Cultura + Difusão
Cul tural .  Um aumento de
13% em comparação com o
valor liberado no ano passa-
do, de R$ 177,2 milhões. O
objetivo é estimular a retomada
das atividades culturais e criati-
vas, fortemente impactadas pela

Sabesp arrecada mais de 67 mil
cobertores para a

Campanha Inverno Solidário 2021
A Sabesp encerrou a Campa-

nha Inverno Solidário 2021 com
a marca de 67,4 mil cobertores
novos arrecadados em ações re-
alizadas pelo Voluntariado Cor-
porativo da Companhia no inte-
rior, litoral e capital. Além dos
cobertores, 190,8 mil peças,
entre agasalhos, cachecóis e tou-
cas, também foram arrecadadas,
totalizando 258,2 mil doações.

O número foi divulgado du-
rante o evento da Sabesp de en-
cerramento do Inverno Solidá-
rio, que ocorreu de maneira hí-
brida na quarta-feira (20). O to-
tal de cobertores novos angari-
ados pela Sabesp, principal peça
solicitada pelo Fundo Social de
São Paulo, superou a meta esti-

pulada no início da campanha,
que foi de 60 mil.

O encontro contou com a
participação da primeira-dama
do Estado e presidente do Con-
selho do Fundo Social de São
Paulo, Bia Doria; do presidente
da Sabesp, Benedito Braga; além
de diretores, superintendentes e
outras autoridades da Compa-
nhia.

A presidente do Conselho do
Fundo Social de São Paulo, Bia
Doria, agradeceu a Sabesp, seus
colaboradores, a todos os volun-
tários da Companhia e já lançou
um novo desafio. “Fiquei muito
orgulhosa, pois vocês realmen-
te foram a campo e conseguiram
arrecadar. Muito obrigada. E,

para mim, esse não é um encer-
ramento, é somente uma transi-
ção, pois vamos passar da arre-
cadação de cobertores para brin-
quedos para o Natal”, disse.

O Inverno Solidário é uma
iniciativa do Fundo Social de São
Paulo para ajudar pessoas em
situação de vulnerabilidade a
enfrentar os períodos de frio. As
doações recebidas são destina-
das a entidades sociais, entre
elas hospitais e centros de aco-
lhida em todos os municípios do
Estado de São Paulo.

O presidente da Sabesp, Be-
nedito Braga, destacou o traba-
lho dos voluntários, principal-
mente durante a pandemia, e
agradeceu os resultados alcan-

çados. “Todos os anos a Sabesp
está entre os órgãos do Gover-
no do Estado que mais arreca-
dam. E, mesmo na pandemia, os
colaboradores não desanima-
ram. Isso mostra essa caracte-
rística tão forte dos nossos co-
laboradores, que é a solidarie-
dade e o envolvimento com as
comunidades em que estamos
inseridos. Parabéns pelo exce-
lente trabalho”, afirmou.

A Sabesp participa oficial-
mente da campanha de arrecada-
ção desde 2002 e, ao longo dos
anos, vem se destacando entre as
empresas que mais contribuem.
No total, a Companhia já ajudou
a arrecadar mais de 50,2 mi-
lhões de peças.

O Estado de São Paulo
registrou pelo segundo dia
seguido menos de 3,8 mil
internados pela Covid-19.
Na sexta-feira (22), há
3.724 pacientes internados
em todo o território, sen-
do 1.713 em unidades de
Terapia Intensiva e 2.011
em enfermaria.

Este patamar é cerca de
oito vezes menor que o re-
gistrado no pico da segun-
da onda, que chegou a ul-
trapassar 31 mil pacientes

SP tem menos de
3,8 mil internados

pelo 2º dia consecutivo
com a doença.

Ocorreram 4.396.904
casos de COVID-19 du-
rante toda a pandemia.
Desse total, 4.218.272 ti-
veram a doença e já estão
recuperados, sendo que
454.104 foram internados
e receberam alta hospitalar.
Houve também 151.471
óbitos.

A taxa de ocupação dos
leitos de UTI no estado
hoje é de 27,9% e na Gran-
de São Paulo é de 36,1%.

CÂMARA (São Paulo)
Ex-vereador e ex-presidente (4 vezes) da Mesa Diretora,

Antonio Carlos Rodrigues é candidatíssimo (PL) à Câmara dos
Deputados

.
PREFEITURA (São Paulo)
Quem o Ricardo Nunes, no MDB desde que tirou título elei-

toral, vai apoiar pra Câmara dos Deputados e pra Assembleia pau-
lista ?

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Com a possiblidade do Bolsonaro se filiar ao PL, aumenta

muito a possibilidade de crescimento da bancada de reeleitos e
eleitos

.
GOVERNO (São Paulo)
Vitórias do Doria dão a ele a condição de negociar sua candi-

datura Presidencial com os tucanos ‘do muro’ e os ‘liberais de
centro’

.
CONGRESSO (Brasil)
Se Bolsonaro se filiar ao PL, que hoje tem 43 deputados fe-

derais, o partido se tornará a maior bancada, muito acima dos 53
do PT

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Jair Bolsonaro elegeu-se sob o nº 17 com poucos segundos

em 2017. No PL, terá muitos minutos com nº 22 nas eleições
de 2022

.
PARTIDOS
Um dos motivos que aproximou o Costa Neto (dono do PL)

com Bolsonaro foi a amizade do Presidente com o governador
do Rio

.
(Brasil)
Ex-prefeito de São Paulo e dono do refundado PSD, Kassab

confirma o senador (MG) Pacheco pra Presidência da Repúbli-
ca 2022

.
M Í D I A S
Cesar Neto  é jornalista desde 1992 e colunista de política

na imprensa (Brasil) desde 1993. O site  cesarneto.com  rece-
beu “Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São Paulo e
“Colar de Honra ao Mérito” da Assembleia do Estado de São

Paulo
.

Twitter  @cesarnetoreal  -  Email  cesar@cesarneto.com Câncer em mulheres da periferia de
São Paulo será lançado em documentário

A CUFA Pedreira, em parce-
ria com a Alvarenga TV e o CEU
Alvarenga, lança o filme docu-
mentário “Mulheres da Perife-
ria: Superação, além da cura”,
que mostra as angústias e desa-
fios das mulheres no tratamen-
to de câncer na comunidade. A
primeira apresentação da obra
dirigida por Heuben Lanvich
será neste sábado, dia 23/10, às
10h, no CEU Alvarenga (Estr. do
Alvarenga, 3752 - Balneário São
Francisco, São Paulo. O lança-
mento ocorre no mês da preven-
ção e do diagnóstico precoce do

câncer de mama e de colo do
útero. Assim, o filme expõe
como a crise sanitária e econô-
mica agravou o tratamento e
como a doença impactou as suas
famílias e seus relacionamentos.

O filme reúne histórias de
cinco mulheres que contam suas
inquietudes em relação à vida
com o câncer, agravado pela
fome, o aumento das mortes e
enfermidades, o desemprego e
a falta de condições adequadas
de moradia.

“Estamos vendo, de maneira
dramática, mulheres chefes de

família sofrendo com a desi-
gualdade. O objetivo deste even-
to é mostrar, a partir do olhar
destas mulheres, as suas pers-
pectivas sobre quais passos o
Brasil precisa tomar para dimi-
nuir a desigualdade que possam
ter um tratamento e acompanha-
mento digno durante todo o pro-
cesso”. Afirma Ramos de Jesus,
presidente da CUFA Pedreira.

Além do lançamento do do-
cumentário haverá duas rodas de
conversas com a médica onco-
logista Bruna Bighetti, precep-
tora Afiliada do Programa de

Residência Médica em Oncolo-
gia Clínica da UNIFESP, sobre
“Quebrando o tabu do Câncer” e
“Um novo olhar sobre o Câncer”,
a partir das 13h30.

As participantes serão pre-
senteadas com serviços como
cortes de cabelo, esmaltação,
penteados e designer de sobran-
celha e serão distribuídos kits de
maquiagem.

A organização espera home-
nagear aproximadamente 600
mulheres. A ação tem o apoio do
Instituto Embelleze, Mobi Bra-
sil e Dailus.

Lembre sempre de lavar as mãos
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de US$ 1,7 bilhão em setembro
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Teerã retoma orações
de sexta-feira após

quase dois anos
As orações em massa das sextas-feiras foram retomadas em

Teerã após um período de 20 meses em que não foram realizadas
devido à pandemia de covid-19, noticiou a televisão estatal ira-
niana.

Fiéis foram à Universidade de Teerã, um agrupamento de
importância religiosa e política, apesar de as autoridades terem
alertado para uma sexta onda de infecções por covid-19. A doen-
ça provocada pelo novo coronavírus já tirou 124.928 vidas no Irã
e contaminou mais de 5,8 milhões de pessoas.

No sábado (23), escolas com menos de 300 alunos também
devem reabrir.

Também a partir de sábado, funcionários do governo, exceto
das Forças Armadas, serão impedidos de trabalhar se não tive-
rem sido vacinados com ao menos uma dose, de acordo com
uma circular governamental divulgada no início desta semana.

O governo diz que mais de 28,2 milhões de pessoas já rece-
beram a segunda dose de vacina contra covid-19.

“Hoje é um dia muito doce para nós. Agradecemos ao Todo-
Poderoso por nos devolver as orações de sexta-feira depois de
um período de restrições e privação”, disse Mohammad Javad
Haj Ali Akbari, imã interino das orações de sexta-feira de Teerã,
que comandou os sermões.

Os fiéis tiveram que observar o distanciamento social e usar
máscaras durante a cerimônia. Trata-se de um fórum no qual au-
toridades mostram uma frente unificada no sermão semanal, uma
tarefa que gira em torno de membros graduados do establish-
ment clerical conservador do Irã.

A maioria dos fiéis levou seu próprio tapete de oração e pla-
cas de argila usados durante a prostração, disse a emissora
estatal. (Agencia Brasil)

Vacina da Pfizer contra covid
tem alta eficácia em estudo

com crianças
A vacina da Pfizer/BioNTech contra a covid-19 apresentou

90,7% de eficácia contra o novo coronavírus em um ensaio clí-
nico com crianças de 5 a 11 anos, informou a farmacêutica nor-
te-americana na sexta-feira (22).

No estudo, 16 crianças que receberam placebo (substância
inócua) tiveram covid-19, em comparação com três que foram
vacinadas, disse a Pfizer em documentos enviados à Agência de
Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA).

Como mais do que o dobro de crianças - no ensaio com 2.268
participantes - receberam a vacina em relação ao placebo, isso
equivale a mais de 90% de eficácia.

Os assessores externos da FDA se reunirão na terça-feira (26)
para votar recomendação de aprovação da agência da vacina para
essa faixa etária. (Agencia Brasil)

OMS: covid pode ter matado
80 mil a 180 mil

profissionais de saúde
A Organização Mundial da Saúde (OMS) diz que podem ter

morrido entre 80 mil e180 mil profissionais de saúde desde o
início da pandemia, em todo o mundo. O diretor-geral da organi-
zação, Tedros Adhanom Ghebreyesus, defende que os profissio-
nais de saúde devem ter prioridade na imunização e cita críticas
ao processo desigual de acesso às vacinas.

O mais recente relatório da OMS estima que dos 135 mi-
lhões de profissionais de saúde no mundo, entre 80 mil e 180
mil podem ter morrido de covid-19 no período entre janeiro de
2020 e maio de 2021.

“Dados de 119 países sugerem que, em média, dois em cada
cinco profissionais de saúde e cuidadores em todo o mundo es-
tão totalmente vacinados. Mas é claro que essa média mascara as
enormes diferenças entre regiões e grupos econômicos”, decla-
rou Tedros Adhanom.

Segundo o diretor-geral da OMS, na África menos de um em
cada dez profissionais de saúde foi totalmente vacinado. Dife-
rentemente, na maioria dos países com economias fortes, mais
de 80% dos profissionais de saúde estão totalmente vacinados.

“Apelamos a todos os países para garantir que todos os pro-
fissionais de saúde e cuidadores tenham prioridade na vacinação
contra a covid-19, juntamente com outros grupos de risco”, afir-
mou o diretor.

Desde que as primeiras vacinas foram aprovadas pela OMS,
há mais de dez meses, milhões de profissionais de saúde ainda
não foram vacinados. A “denúncia” surge, dirigida aos países e
empresas que controlam o fornecimento global de doses, acres-
centou.

Annette Kennedy, presidente do Conselho Internacional de
Enfermeiros, lamenta as muitas mortes que ocorreram desne-
cessariamente. “Poderíamos ter salvado muitas vidas”, disse.

“É uma acusação chocante dos governos. É uma acusação
chocante da falta de proteger os profissionais de saúde que paga-
ram o último sacrifício com as suas vidas”, destacou Annete.

“Eles agora estão exaustos, devastados, física e mentalmen-
te. E há uma previsão de que 10% desses profissionais partirão
em pouco tempo”, acrescentou a presidente da organização in-
ternacional de enfermeiros.

A OMS quer que cada país vacine pelo menos 40% da popu-
lação até o fim deste ano. Mas o fornecimento insuficiente de
vacinas poderá impedir o cumprimento da meta.

Tedros Adhanom disse ainda que 82 países estão em risco de
não atingir esse índice. (Agencia Brasil)

As contas externas tiveram
saldo negativo de US$ 1,699 bi-
lhão em setembro, informou na
sexta-feira (22) o Banco Central
(BC). No mesmo mês de 2020,
o déficit foi de US$ 346 milhões
nas transações correntes, que são
as compras e vendas de merca-
dorias e serviços e transferênci-
as de renda com outros países.

De acordo com o chefe do
Departamento de Estatísticas do
BC, Fernando Rocha, a diferença
na comparação interanual se deve
ao resultado do superávit comer-
cial que reduziu US$ 1,9 bilhão,
enquanto os déficits em serviços
e em renda primária recuaram
US$ 391 milhões e US$ 96 mi-
lhões, respectivamente. “O défi-
cit aumentou, embora permaneça
em patamares baixos”, explicou.

Em 12 meses, encerrados em
setembro, o déficit em transa-
ções correntes é de US$ 20,702
bilhões, 1,3% do Produto Inter-
no Bruto (PIB, soma dos bens e
serviços produzidos no país),
ante o saldo negativo de US$
19,349 bilhões (1,22% do PIB)
em setembro de 2021 e déficit
de US$ 32,260 bilhões (2,09%
do PIB) no período equivalente
terminado em setembro de 2020.

Segundo Rocha, a relação
déficit-PIB em 12 meses se re-
duziu muito em razão dos efei-
tos da pandemia nas atividades,
mas esse valor de 1,3% têm se
mantido estável nos últimos três
meses. Em 12 meses encerrados
em fevereiro de 2020, por exem-
plo, período pré-pandemia, o dé-
ficit em transações foi US$ 69
bilhões ou 3,79% do PIB.

Já nos nove primeiros meses
do ano, o déficit é de US$ 8,082
bilhões, contra saldo negativo de
US$ 13,303 bilhões de janeiro a
setembro de 2020.

As exportações de bens tota-
lizaram US$ 24,489 bilhões em
setembro, aumento de 33,9% em
relação a igual mês de 2020. As
importações somaram US$
22,028 bilhões, incremento de
58,2% na comparação com se-
tembro do ano passado. Com es-
ses resultados, a balança comer-
cial fechou com superávit de US$
2,461 bilhões no mês passado,

ante saldo positivo de US$ 4,365
bilhões em setembro de 2020.

Segundo Rocha, o cresci-
mento das importações no mês
se deve à nacionalização de equi-
pamentos no âmbito do Repetro,
com valor de US$ 1 bilhão. “Mes-
mo se excluísse as operações do
Repetro, mesmo assim as impor-
tações teriam crescido 51%, per-
manecendo o crescimento mai-
or que as importações. Isso se
deve à retomada do dinamismo da
atividade econômica interna, au-
mentando déficit em transações
correntes”, explicou, destacando
o aumento da demanda de resi-
dentes por bens importados.

O Repetro é o regime adua-
neiro especial, que suspende a
cobrança de tributos federais, de
exportação e de importação de
bens que se destinam às ativida-
des de pesquisa e de lavra das ja-
zidas de petróleo e gás natural,
principalmente as plataformas de
exploração.

O déficit na conta de servi-
ços (viagens internacionais,
transporte, aluguel de equipa-
mentos, seguros, entre outros)
manteve a trajetória de retração
mas com déficit menor, com sal-
do negativo de US$ 1,357 bilhão
em setembro, ante US$ 1,747
bilhão em igual mês de 2020.

Segundo Rocha, a rubrica de
aluguel de equipamentos foi res-
ponsável por mais de 70% da re-
dução do déficit da conta de ser-
viços, também devido à importa-
ção de equipamentos associada
ao Repetro. “Com a propriedade
na mão de residentes não há mais
necessidade de pagar aluguel para
estrangeiros”, explicou. Na com-
paração interanual, houve redu-
ção de 30,9% nas despesas líqui-
das de aluguel de equipamentos,
de US$ 890 milhões em setem-
bro de 2020 para US$ 615 mi-
lhões em setembro de 2021.

Em linha com a expansão do
volume de comércio e aumento
das despesas com viagens, as des-
pesas líquidas de transporte au-
mentaram na comparação intera-
nual, de US$ 207 milhões em
setembro de 2020 para US$ 372
milhões no mês passado.

No caso das viagens interna-

cionais, as receitas de estrangei-
ros em viagem ao Brasil chega-
ram a US$ 236 milhões, enquan-
to as despesas de brasileiros no
exterior ficaram em US$ 474
milhões, contribuindo para ele-
var o déficit em serviços. Com
isso, a conta de viagens fechou o
mês com déficit de US$ 237
milhões, ante déficit de US$ 138
milhões em setembro de 2020.

De acordo com Rocha, esta
é uma conta muito afetada pelas
restrições impostas pela pande-
mia e pelas taxas de câmbio, mas
vem se recuperando com o avan-
ço da vacinação e reabertura dos
países, mantendo média de US$
200 milhões nos últimos quatro
meses. No trimestre anterior, de
março a maio, a média foi de US$
125 milhões.

Ainda assim, os valores estão
muito abaixo do período pré-pan-
demia. Em 2019, por exemplo, a
média das despesas de brasilei-
ros no exterior foi US$ 1 bilhão.

Em setembro de 2021, o dé-
ficit em renda primária (lucros e
dividendos, pagamentos de juros
e salários) ficou estável, chegan-
do a US$ 3,073 bilhões, contra
US$ 3,169 bilhões no mesmo
mês de 2020. Normalmente, essa
conta é deficitária, já que há mais
investimentos de estrangeiros no
Brasil, que remetem os lucros
para fora do país, do que de bra-
sileiros no exterior.

No caso dos lucros e dividen-
dos associadas aos investimentos
direto e em carteira, houve défi-
cit de US$ 1,961 bilhão no mês
passado, também em patamar se-
melhante ao observado em se-
tembro de 2020, que foi US$
1,915 bilhão. As despesas com
juros também ficaram estáveis,
de US$ 1,266 bilhão para US$
1,128 bilhão.

Segundo o BC, apesar de o
resultado líquido ter permaneci-
do estável, o volume de receitas
e despesas estão crescendo em
relação aos patamares muito bai-
xos do ano passado, causados pela
pandemia, o que também aponta
para a normalização da atividade
econômica e recuperação da lucra-
tividade tanto das empresas estran-
geiras no país quanto das subsidi-

árias brasileiras no exterior.
A conta de renda secundária

(gerada em uma economia e dis-
tribuída para outra, como doações
e remessas de dólares, sem con-
trapartida de serviços ou bens)
teve resultado positivo de US$
270 milhões, contra US$ 206
milhões em setembro de 2020.

Os ingressos líquidos em in-
vestimentos diretos no país
(IDP) somaram US$ 4,495 bi-
lhões no mês passado, ante US$
3,424 bilhões em setembro de
2020. A totalidade dos ingressos
ocorreu em participação no ca-
pital, US$ 6,001 bilhões, como
compra de novas empresas e
reinvestimentos de lucros. En-
quanto isso, as operações inter-
companhia (como os emprésti-
mos da matriz no exterior para a
filial no Brasil) tiveram déficit de
US$ 1,506 bilhão.

Nos 12 meses encerrados em
setembro de 2021, o IDP totalizou
US$ 50,427 bilhões, correspon-
dendo a 3,16% do PIB, em com-
paração a US$ 49,356 bilhões
(3,12% do PIB) no mês anterior e
US$ 54,755 bilhões (3,55% do
PIB) em setembro de 2020.

Quando o país registra saldo
negativo em transações corren-
tes, precisa cobrir o déficit com
investimentos ou empréstimos
no exterior. A melhor forma de
financiamento do saldo negativo
é o IDP, porque os recursos são
aplicados no setor produtivo e
costumam ser investimentos de
longo prazo.

Para o mês de outubro de
2021, a estimativa do Banco Cen-
tral para o IDP é de ingressos lí-
quidos de US$ 4 bilhões.

O estoque de reservas inter-
nacionais atingiu US$ 368,886
bilhões em setembro de 2021,
redução de US$ 1,509 bilhão em
comparação ao mês anterior. O
resultado decorreu de retornos
líquidos de US$ 930 milhões em
linhas com recompra. Além dis-
so, a receita de juros das reser-
vas atingiu US$ 447 milhões em
setembro. Por outro lado, houve
variações negativas de US$
1,809 bilhão e de US$ 1,163 bi-
lhão em preços e paridades, res-
pectivamente. (Agencia Brasil)

Mudanças no teto não abalarão fundamentos
fiscais do país, segundo ministro

As mudanças no teto federal
de gastos para financiar parte do
Auxílio Brasil não abalarão os
fundamentos fiscais do país, dis-
se o ministro da Economia, Pau-
lo Guedes. Em declaração con-
junta ao lado do presidente Jair
Bolsonaro, ele disse preferir ter
a gestão avaliada com uma nota
mais baixa para ajudar a popula-
ção mais vulnerável.

“Entendemos os dois lados,
mas não vamos tirar 10 em po-
lítica fiscal e zero em política
social. Preferimos tirar 8 em
fiscal, em vez de tirar 10, e aten-
der os mais frágeis”, afirmou o
ministro. “Nós preferimos um
ajuste fiscal um pouco menos
intenso e um abraço do social
um pouco mais longo. É isso
que está acontecendo.”

Acompanhado de Bolsonaro,
Guedes negou ter pedido demis-
são do cargo, após quatro secre-
tários terem pedido exoneração.
O presidente visitou o Ministé-
rio da Economia para aliviar as
tensões após a decisão do go-
verno de encaminhar ao Con-
gresso uma proposta que muda
o período de cálculo do teto de
gastos para acomodar o benefí-
cio de R$ 400 do Auxílio Brasil
que vigorará até o fim de 2022.

 Segundo o ministro, os fun-
damentos econômicos continu-
arão sólidos, mesmo com o Bra-
sil adiando o ajuste fiscal inici-
almente previsto para o próximo
ano. Ele destacou que o gover-
no federal gastou 26,5% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) em
despesas primárias em 2020,
por causa da pandemia de covid-
19, e gastará 19,5% neste ano,
retornando aos níveis de 2019.

De acordo com Guedes, o
novo benefício social terá im-
pacto de 1% do PIB nos gastos
do próximo ano, adiando o ajus-
te fiscal. “Em vez de [gastar]
17,5% [do PIB] no ano que vem,
que parece apertado demais, va-
mos ajudar os brasileiros e re-
duzir o ritmo do ajuste fiscal.
Agora cai para 18,5% em 2022”,
disse. O déficit primário – re-
sultado negativo nas contas do
governo sem os juros da dívida
pública – ficaria entre 1% e
1,5% do PIB no próximo ano,
em vez de ser zerado.

A proposta original do Pro-
jeto da Lei Orçamentária de
2022 (PLOA), enviada no fim de
agosto, previa déficit primário
de 0,6% do PIB para o próximo
ano. Com o impacto do Auxílio
Brasil, o texto terá de ser alte-

rado na Comissão Mista de Or-
çamento do Congresso (CMO).

O financiamento do progra-
ma também depende da conclu-
são da reforma do Imposto de
Renda no Senado. Para entrar em
vigor, a medida depende da libe-
ração de R$ 84 bilhões em des-
pesas no próximo ano fora do
teto de gastos. Esse montante
não acomodaria apenas o bene-
fício de R$ 400, mas também
abriria espaço no Orçamento
para a execução das emendas
aprovadas pelo relator do Orça-
mento na CMO.

O espaço fiscal viria da apro-
vação da proposta de emenda à
Constituição (PEC) que permi-
te parcelar os precatórios (dívi-
das reconhecidas pela Justiça
em caráter definitivo). O texto
foi aprovado ontem pela comis-
são especial da PEC dos Preca-
tórios na Câmara dos Deputa-
dos, já com uma emenda que
muda o cálculo do índice que
corrige teto de gastos para a in-
flação acumulada entre janeiro
e dezembro do ano anterior, em
vez de julho de dois anos antes
e junho do ano anterior.

Segundo Guedes, o governo
precisa agir para ajudar a popu-
lação mais pobre, que passa di-

ficuldades com a inflação dos
alimentos e com o aumento do
preço do gás de cozinha e da
energia elétrica. “Todo mundo
está dizendo que o povo está ten-
do dificuldade de comer, de
comprar o gás de cozinha. Por
isso, vamos reduzir o ritmo do
ajuste fiscal”, justificou o minis-
tro. “O teto é um símbolo, mas
não vamos deixar as pessoas
com fome.”

O ministro comentou ainda
a renúncia do secretário especial
de Tesouro e Orçamento, Bru-
no Funchal, e do secretário do
Tesouro Nacional, Jeferson Bit-
tencourt. De acordo com ele, os
dois técnicos queriam que o va-
lor do Auxílio Brasil ficasse em
R$ 300, mas a ala política tinha
pedido um valor maior, cabendo
ao governo chegar a um meio-
termo. “Cabe ao presidente
[Bolsonaro] fazer essa arbitra-
gem e cabe a mim fazer a avalia-
ção de até onde pode ir.”

Guedes, no entanto, advertiu
que um benefício a partir de R$
500 por mês prejudicaria a eco-
nomia. “Se [o Auxílio Brasil] for
para R$ 500, R$ 600, R$ 700,
esquece, aí não dá mesmo e nós
vamos desorganizar a econo-
mia.” (Agencia Brasil0

Em leilão sem disputa, governo
 do RS vende estatal de gás

O controle da Companhia de
Gás do Estado do Rio Grande
do Sul (Sulgás) foi privatiza-
do na sexta-feira (22) em lei-
lão na B3, bolsa de valores de
São Paulo, pelo valor de R$
927,7 milhões. Não houve
concorrência. A oferta vence-
dora, da empresa Compass
Gás e Energia, foi igual ao va-
lor de referência.

O governador do Rio Gran-
de do Sul, Eduardo Leite, pre-
sente na cerimônia, considerou
positiva a compra, tendo em vista
se tratar de um mercado com-
plexo e recém-transformado

com o Marco Regulatório do
Gás e ainda com uma empresa
que tem um modelo de gover-
nança que envolve outros atores,
como a Gaspetro.

O diretor de Concessões e
Privatização do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES), Fábio
Abrahão, lembrou que o último
leilão no setor de gás no Brasil
ocorreu há cerca de 20 anos e
que este é o primeiro fora da
Região Sudeste.

“O que a gente acredita é que
em dois, três anos, vai ter a for-
mação de um pipeline muito

mais extenso, o que vai facilitar
a entrada de outros investidores,
inclusive a migração de investi-
dores de outros setores, inves-
tidores internacionais e assim
por diante”, disse.

O presidente da Sulgás,
Carlos Camargo de Colón,
manifestou a convicção da
importância da privatização
como forma de possibilitar ao
Estado atuar em áreas essen-
ciais e viabilizar investimen-
tos. “Por que se deve privati-
zar uma empresa como a Sul-
gás, produtiva e rentável? Para
mim, a resposta é tão óbvia

que não titubeei em aceitar
esse desafio. Precisamos mo-
dernizar a economia e viabilizar
maiores investimentos”, disse.

O CEO da Compass Gás e
Energia, Nelson Gomes, disse
que a companhia avaliará novos
ativos que possam vir a ser pri-
vatizados no setor. “Nossa estra-
tégia é replicar o modelo de ges-
tão que nós temos com a
Comgás, aqui em São Paulo.
Agora temos oportunidade de
somar os esforços, nossos aqui
de Comgás, junto com Sulgás
para seguir nessa trajetória”,
declarou. (Agencia Brasil)



Morte violenta atinge 6,97 mil crianças
e adolescentes por ano no país
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O Brasil teve uma média de
6,97 mil mortes violentas inten-
cionais de crianças e adolescen-
tes por ano nos últimos cinco
anos. Segundo o Panorama da
Violência Letal e Sexual contra
Crianças e Adolescentes no Bra-
sil, divulgado  na sexta-feira
(22), entre 2016 e 2020 foram
ao menos 34,9 mil mortes vio-
lentas intencionais contra pes-
soas de até 19 anos de idade.
Somente no ano passado, foram
4.739 casos, menor número da
série histórica.

O estudo é uma parceria do
Fórum Brasileiro de Segurança
Pública (FBSP) com o Fundo
das Nações Unidas para a In-
fância (Unicef). A partir das
análises dos boletins de ocor-
rência de todos os estados,
obtidos por meio da Lei de
Acesso à Informação, o fórum
sistematizou as informações
sobre a violência contra essa
parcela da população.

Adolescentes
A maior parte das mortes

atingiu adolescentes entre 15 e

19 anos de idade. Foram 31 mil
casos nessa faixa etária. Essas
vítimas têm um perfil predomi-
nantemente masculino (92%) e
negro (79%). A maioria dessas
mortes foi causada por arma de
fogo (85%) e classificada
como homicídio (87%). No
entanto, também aparecem
como razão das mortes os fe-
minicídios (1%) e as interven-
ções policiais (10%). Em
2020, o índice de mortes cau-
sadas por ação policial chegou
a 15%, ficando em 44,4% no
estado de São Paulo.

Na faixa entre 10 e 14 anos
de idade, o perfil ainda é pare-
cido com o dos adolescentes
mais velhos – 78% são do sexo
masculino, 80% negros e 75%
das mortes causadas por arma
de fogo. Entre as crianças, há
uma mudança do perfil, das ví-
timas de 5 a 9 anos de idade,
55% são meninas, e, de até 4
anos de idade, 35% são do
sexo feminino. As armas de
fogo foram usadas em 47% das
mortes de 5 a 9 anos de idade,
e em 45% das crianças de até

4 anos de idade.
Outros fatores indicam as

diferenças entre os crimes en-
volvendo as crianças e os ado-
lescentes. Na faixa etária de 5
a 9 anos de idade, 76% conhe-
ciam o agressor. Entre 15 e 19
anos de idade, o autor da mor-
te é desconhecido em 56% dos
casos. Muda também o local da
violência, de 5 a 9 anos de ida-
de, em 31% das vezes aconte-
ce dentro de casa, percentual
que cai para 13% em relação
aos jovens de 15 a 19 anos de
idade. Nessa faixa etária, 46%
das mortes acontecem na rua.

“São mortes com caracte-
rísticas diferentes. Nós preci-
samos olhar de forma diferen-
te para esses dois fenômenos”,
disse a pesquisadora do FBSP
Sofia Reinach. Enquanto entre as
crianças a maior parte das mor-
tes vem da violência doméstica,
entre os adolescentes as vítimas
sofrem especialmente com a vi-
olência urbana.

Apesar das agressões dentro
de casa serem a causa mais im-
portante das mortes entre crian-

ças, elas também são vítimas da
violência urbana, como ressalta
a diretora-executiva do fórum,
Samira Bueno. “Tem casos de 0
a 9 anos que acontecem de di-
nâmicas da violência urbana.
Não é o padrão, mas acontece,
sim, criança que morreu balea-
da voltando da escola para a
casa”, disse.

Falta de dados
Os jovens negros são maio-

ria das vítimas também entre as
faixas etárias mais baixas, repre-
sentando 58% das mortes de
até 4 anos de idade, 68% de 5
a 9 anos de idade, e 80% de 10
a 14 anos de idade. Esse dado,
assim como outros analisados
para o estudo, foram, entretan-
to, prejudicados pela falta de
padronização no preenchimen-
to dos boletins de ocorrência.
Em 30% dos documentos não há
informação sobre raça ou cor
das vítimas.

Outras informações, como a
idade anotada apenas por faixa,
não exata, e a falta de informa-
ções sobre arma e local, são ele-

mentos que dificultam o traba-
lho de pesquisa, segundo Bue-
no. “É um esforço para pressio-
nar as autoridades públicas na
melhoria da qualidade da infor-
mação, que muitas vezes o pro-
fissional que está na ponta nem
reconhece o quanto importante
é”, disse Samira Bueno. De acor-
do com ela, o próprio número
de mortes de crianças e adoles-
centes pode estar subdimensio-
nado devido a esses problemas.

Violência sexual
O estudo analisou ainda os

dados de estupros contra crian-
ças e adolescentes. Foram re-
gistrados 179,27 mil casos en-
tre 2017 e 2020 em todos os
estados. A maioria das vítimas
(81%) tinha menos de 14 anos
de idade. A faixa entre 10 e 14
anos de idade é a que concen-
tra mais notificações – 74,4
mil. Entre as crianças mais jo-
vens, de até 4 anos de idade, fo-
ram 22,1 mil casos.

As meninas são a maioria das
vítimas entre todas as faixas de
idade, respondendo por 78% dos

casos até 4 anos. Esse percen-
tual aumenta para 91% entre 10
e 19 anos de idade.

A residência da vítima é o
lugar onde a maior parte dos
crimes acontece, em 67% dos
casos envolvendo crianças de
até 4 anos de idade e em 53%
quando com adolescentes en-
tre 15 e 19 anos de idade. Do
total de crimes analisados, o
agressor é conhecido em 86%
dos registros.

Os pesquisadores lembram
que o estupro é um crime que
“notoriamente” tem alto índice
de subnotificação, ou seja, par-
te dos crimes não chega a ser
registrado nas delegacias. Para
além disso, o grupo identificou
muitas falhas nos boletins de
ocorrência feitos em 2016, o
que levou a opção de só levar em
consideração as informações a
partir de 2017. “Quanto mais
antigos os registros, mais im-
precisos e incompletos são os
dados informados ao Fórum
Brasileiro de Segurança Públi-
ca”, destaca o texto da pesquisa.
(Agencia Brasil)

Em pronunciamento ao
lado do ministro da Economia
Paulo Guedes, o presidente Jair
Bolsonaro argumentou que o
agravamento da inflação, em
decorrência da pandemia, pio-
rou a condição de vida das pes-
soas mais pobres e, por isso, o
governo decidiu aumentar o
valor do programa Auxílio Bra-
sil, sucessor do Bolsa Família.

“Agravou-se a questão da
inflação chegando aos dois dí-
gitos. Isso não é exclusivo do
Brasil, o mundo todo vive esse
problema, como o Reino Uni-
do, por exemplo, a Europa qua-
se como um todo. Acompanha-
mos o aumento de preço nos
Estados Unidos. E o Brasil é
um dos países que, na econo-
mia, é um dos que menos está
sofrendo”, destacou o presi-
dente em discurso na sede do
Ministério da Economia, na tar-
de de sexta-feira (22).

“Agora, contudo, tem uma
massa de pessoas que são os
mais necessitados. Hoje em
dia, em torno de 16 milhões de
pessoas, que estão no Bolsa
Família, cujo ticket médio está
na casa dos R$ 192. E a gente
vê esse valor completamente
insuficiente para o mínimo.
Assim sendo, com responsabi-
lidade, vínhamos estudando há
meses essa questão, onde
chegou-se a um valor. Deixo
muito claro a todos os se-
nhores: esse valor, decidido
por nós, tem responsabilida-
de. Não faremos nenhuma
aventura. Não queremos colo-
car em risco nada no tocante à
economia”, acrescentou.

Guedes e Bolsonaro fize-

Presidente diz que valor de
auxílio foi decidido com

responsabilidade
ram um pronunciamento à im-
prensa, após a repercussão ne-
gativa do reajuste no programa,
que vai demandar recursos ex-
tras além do que permite a re-
gra do teto de gastos. De acor-
do com o governo federal, o
Auxílio Brasil começará a ser
pago em novembro com um
valor mínimo médio de R$
400 por família, até o final do
ano que vem. Desse valor, R$
100 correspondem ao aporte
extra fora do teto.

Desde que foi anunciado,
o reajuste do programa, que
exigirá R$ 30 bilhões em re-
cursos extras que excedem o
limite fiscal, causou atritos
dentro da área econômica do
governo e gerou críticas de
setores econômicos como o
mercado financeiro.

Na quinta-feira (21), o se-
cretário especial do Tesouro e
Orçamento, Bruno Funchal, e o
secretário do Tesouro Nacio-
nal, Jeferson Bittencourt, pedi-
ram exoneração de seus cargos.
Recentemente, Funchal e Bit-
tencourt haviam se manifesta-
do contrários a quaisquer me-
didas que flexibilizem o teto
federal de gastos, seja para re-
novar o auxílio emergencial,
seja para ampliar o Bolsa Fa-
mília e criar o Auxílio Brasil.

A crise política repercutiu
negativamente nos negócios
da Bolsa de Valores (B3), que
chegaram a registrar queda de
4% pela manhã, mas melho-
rou durante a tarde. Já o dólar
comercial chegou a bater em
R$ 5,73, caindo depois para
R$ 5,65 ao longo da tarde.
(Agencia Brasil)

CCJ da Câmara aprova suspensão de
validade de concursos na pandemia

A Comissão de Constituição
e Justiça da Câmara dos Depu-
tados (CCJ) aprovou na sexta-
feira, (22) o Projeto de Lei (PL)
1676/2020 que suspende a con-
tagem dos prazos de validade dos
concursos públicos federais en-
quanto durar o período de cala-
midade pública em razão da pan-
demia de covid-19.

O projeto determina que se-
jam suspensos os prazos dos
concursos públicos federais já
homologados na data da publi-
cação do Decreto Legislativo nº
6, de março de 2020, que esta-
beleceu o estado de calamidade
pública em razão da pandemia.

Pela proposta, a contagem
será retomada a partir do térmi-
no do período de calamidade
pública em razão da pandemia,
previsto para encerrar em 31 de
dezembro de 2021. A legislação
diz que os concursos públicos
têm validade de até dois anos,

podendo ser prorrogados uma
única vez, por igual período.

O texto altera Lei 173/2020,
que estabeleceu o Programa Fe-
derativo de Enfrentamento ao
Coronavírus SARS-CoV-2 (Co-
vid-19). Entre outros pontos, a
legislação vendou à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e
Municípios realizar concurso
público, exceto para as reposi-
ções de vacância até 31 de de-
zembro de 2021.

Hemangioma
A comissão também aprovou

na reunião de sexta-feira o PL
710/2020 que instituí a Semana
Nacional de Conscientização
sobre Hemangiomas e Anoma-
lias Vasculares a ser realizada
anualmente, na semana do dia 15
de maio.

O hemangioma é considera-
do um tumor vascular benigno,
mais frequente em crianças. Ele

é provocado pela proliferação
de vasos sanguíneos na pele,
podendo aparecer numa parte do
corpo ou em diversos pontos,
ocasionando, dependendo da re-
gião, complicações como úlce-
ras, sangramentos, comprome-
timento visual e envolvimento
de via aérea.

Durante a semana deverão
ser realizadas atividades para
promover o conhecimento da
população acerca dos hemangi-
omas e outras anomalias vascu-
lares, informar os pacientes em
geral sobre as formas de trata-
mento, diagnóstico, prevenção e
também para desenvolver, junta-
mente com as unidades de saú-
de, ações de prevenção, detec-
ção precoce e tratamento das
anomalias vasculares.

Junho Verde
Também foi aprovado pelo

colegiado o PL 2257/2020 que

altera a legislação que dispõe
sobre a Política Nacional de
Educação Ambiental, para insti-
tuir a Campanha Junho Verde,
que será celebrada anualmente
como parte da Educação Ambi-
ental não formal.

A campanha será promovida
pelo poder público federal, es-
tadual e municipal, em parceria
com a sociedade com a finali-
dade de apresentar à população
a importância da conservação
dos ecossistemas naturais e dos
seres vivos e do controle da po-
luição, bem como da degradação
dos recursos naturais, para as
presentes e futuras gerações.

Pelo Regimento Interno da
Câmara, cabe à CCJ avaliar a
constitucionalidade das propos-
tas, não emitindo parecer sobre
o mérito. As propostas agora
devem transitar em outros cole-
giados da Casa, antes de votação
em plenário.(Agencia Brasil)

Incor pede autorização à Anvisa
para testes clínicos de vacina spray

O Instituto do Coração (In-
cor) em São Paulo enviou à
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), na quinta-fei-
ra (21), o pedido de autorização
para os testes clínicos da vaci-
na em spray contra a covid-19.
A ideia é iniciar as fases 1 e 2
do estudo em 2022. O docu-
mento detalha aspectos técni-
cos e metodológicos do imu-
nizante em avaliação.

De acordo com o Incor, a
vacina spray “é  inédita no
mundo não apenas pela sua for-
ma de administração pelas na-

rinas, mas também pelos com-
ponentes derivados do vírus
que ele utiliza  para a imuniza-
ção e pelo veículo que os
transporta (nanopartículas)”,
aponta nota da instituição.

O imunizante é desenvolvi-
do pelo Laboratório de Imuno-
logia do InCor e tem como par-
ceiros a Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp) e a Univer-
sidade de São Paulo (USP), es-
pecificamente a Faculdade de
Medicina, o Instituto de Ciênci-
as Biomédica e a Faculdade de
Ciências Farmacêuticas.

Os resultados iniciais são
promissores. Os experimentos
mostram que animais imuniza-
dos com a vacina spray tiveram
altos níveis de anticorpos IgA e
IgG e também uma resposta ce-
lular protetora.

Serão 280 participantes di-
vididos em sete grupos, seis de-
les vão tomar doses diferentes
entre si e o último vai receber
placebo. A dose diferenciada é
para testar a melhor dosagem.
Essas fases devem durar até três
meses. O objetivo é avaliar a
segurança, a resposta imune e o

esquema vacinal (dose) mais
adequado.

O Incor aponta que, diferen-
temente das vacinas existentes,
que usam a proteína spike para
induzir a resposta imune do or-
ganismo, o imunizante que está
em desenvolvimento utiliza pep-
tídios sequenciais derivados de
proteínas que compõem o ví-
rus. A forma de administrar o
medicamento, pelas narinas,
utiliza uma nanopartícula que
consegue ultrapassar a barrei-
ra protetora dos cílios e do
muco. (Agencia Brasil)

Após cinco anos em queda, número
de empresas no Brasil cresceu em 2019

Pesquisa inédita, divulgada
na sexta-feira (22) pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), revela que,
após cinco anos em queda, o
número de empresas ativas no
país aumentou em 2019. Hou-
ve um acréscimo de 6,6% na
comparação com 2018. Da
mesma forma, cresceu o total
de assalariados que trabalham
para entidades empresariais. O
aumento de 774,8 mil represen-
ta alta 2,4%.

Intitulada Demografia das
Empresas e Empreendedorismo,
a pesquisa revela as taxas de en-
trada, saída e sobrevivência das
empresas, além da mobilidade e
idade média delas. Mostra ainda
dados relacionados à ocupação as-
salariada. Há recortes por ativida-
des econômicas e regiões do país.
O IBGE reúne esses indicadores
anualmente desde 2008. Não são
considerados no levantamento
órgãos públicos, entidades sem
fins lucrativos, microempreen-

dedor individual (MEI) e orga-
nização social (OS).

A análise exploratória das
entidades que mais geraram em-
pregos no período considerado
pode ser utilizada como materi-
al de apoio para estudos futuros
sobre o tema, sobretudo os re-
lacionados às políticas públicas
que visem a fomentar a geração
de empregos no Brasil”, regis-
tra o IBGE. O órgão aponta ain-
da que os indicadores reunidos
na pesquisa são importantes
para avaliar o dinamismo empre-
sarial no país.

Em 2019, o Brasil tinha 4,7
milhões de empresas com uma
idade média de 11,7 anos. Elas
contavam com 33,1 milhões de
trabalhadores assalariados. Nes-
se mesmo ano, as entradas de
novas empresas totalizaram
947,3 mil. Considerando que as
saídas foram 656,4 mil, o saldo
positivo foi de 290,9 mil.

O IBGE considera que parte
desse resultado pode refletir um

ajuste na base de dados. Isso
porque a pesquisa usa como re-
ferência o Cadastro Central de
Empresas (Cempre) do próprio
instituto, que é atualizado todos
os anos a partir de outros estu-
dos. Ele também leva em conta
a Relação Anual de Informações
Sociais (Rais) e o Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desempre-
gados (Caged), registros admi-
nistrativos do Ministério do Tra-
balho e Previdência. Mas em
2019, ambos começaram a ser
substituídos pelo Sistema de
Escrituração Digital das Obriga-
ções Fiscais, Previdenciárias e
Trabalhistas (eSocial).

As áreas econômicas de mai-
or destaque foram “atividades
profissionais, científicas e téc-
nicas”. O saldo positivo foi de
61.388 empresas. Nesse setor,
segundo o IBGE, enquadra-
ram-se muitos profissionais
liberais que atuam oferecendo
serviços e consultorias em ges-
tão empresarial, engenharia,

direito e contabilidade. “Saú-
de humana e serviços sociais”
foi outra atividade econômica
que se destacou. O saldo posi-
tivo, de 44.294 empresas, se
deve principalmente à atenção
ambulatorial exercida por mé-
dicos e dentistas.

Os números revelam a inter-
rupção da sequência de quedas
que se observou entre 2014 e
2018. Antes desse período, o
Brasil registrou pelo menos seis
anos de crescimento do núme-
ro de empresas: o saldo anual foi
positivo de 2008, quando as aná-
lises começaram a ser realiza-
das, até 2013.

É importante notar que o
IBGE não avaliou ainda impac-
tos da pandemia de covid-19, que
teve início no Brasil em março
de 2020. A influência da crise
sanitária no país poderá ser ob-
servada na próxima edição da
pesquisa, que deverá ser publi-
cada no ano que vem e trará os
dados de 2020. (Agencia Brasil)

EM DEUS ESTÁ A FELICIDADE
Salmos 37:4 - Nova Tradução na Linguagem de Hoje -
Que a sua felicidade esteja no SENHOR! Ele lhe dará o
que o seu coração deseja.

COMENTÁRIO: Deus conhece o íntimo, Ele conhece o
coração. Nada se pode esconder Dele. Quando a nossa
confiança e felicidade está no Senhor. Ele sabe. Em Deus
nós encontramos tudo o que precisamos. A felicidade é uma
graça, é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus
nos dá, porque Ele é bom e é a fonte de toda felicidade.
Quando estamos felizes, é Ele. Se você andar pelo mundo,
poderá encontrar 7 bilhões de pessoas, e todas elas querem
felicidade. Sem felicidade não dá para viver. Quando você
entende estar em Deus a felicidade, Ele lhe dará tudo que o
seu coração deseja. Primeiro Deus - depois as demais coisas.
Assim dá certo.
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União Química Farmacêutica Nacional S.A. 
CNPJ/MF 60.665.981/0001-18 - NIRE 35.300.006.658

CERTIDÃO
Certifico o registro na JUCESP da Ata de Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 13 de outubro de 2021 sob nº 505.918/21-3 em 18/10/2021 - 
Gisela Simiema Ceshin - Secretária Geral.

Insightful Participações S.A.
(Em Organização)

Extrato da Ata de Assembleia Geral de 
Constituição de Sociedade Anônima 
Realizada em 11 de Março de 2019

Hora, Data, Local: 11.03.2019, às 08 horas, na Rua Ma-
rie Nader Calfat, nº 250, Portal da Cidade, sala 90, Bloco 
Horizonte, São Paulo/SP. Deliberações: Aprovado o Es-
tatuto Social e constituição da Companhia, Presidente: 
Eloiza Soares Cavalcante e Secretário: Marcos Paulo da 
Costa. JUCESP NIRE nº 3530053680-1 em 30.05.2019. Gi-
sela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Captalys Companhia de Crédito
CNPJ/ME Nº 23.361.030/0001-29 - NIRE 35.300.534.590

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 09 de Setembro de 2021

às 12:00 Horas
CERTIDÃO: Certifico o registro na JUCESP sob nº 
477.419/21-5, em 05/10/2021. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral

Cyrela Sul 013 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
CNPJ 21.823.417/0001-24 - NIRE 35229893332

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 02.09.2021, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, sala 01 – parte, São 
Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretário: Rodrigo 
Aurichio Putinato. Deliberações Aprovadas: (i) A redução do capital social em R$ 4.000.000,00, considerados 
excessivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, mediante o cancelamento de 
4.000.000 de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo 3.700.000 quotas da sócia Goldsztein Cyrela 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e 300.000 quotas da sócia Jasper Empreendimentos Imobiliários 
Eireli, as quais receberão em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. 
Dessa forma, passa o capital social de R$ 16.218.477,00 para R$ 12.218.477,00. (ii) Autorizar os administradores a 
assinar todos os documentos necessários. Encerramento:  Nada mais. São Paulo, 02.09.2021. Sócias: Goldsztein 
Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Jasper Empreendimentos Imobiliários Eireli

Notas Explicativas: 1. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações 
Financeiras foram preparadas de acordo com as normas emanadas da 
Lei 6.404. 2. O resultado foi apurado pelo regime de competência dos 
exercícios. 3. O Capital Social está representado por 7.878.969 ações 
nominativas no valor de R$ 1,00 cada uma.

Policon S/A Empreendimentos - CNPJ 44.142.321/0001-04
Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de 
V.Sas., as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2020. São Paulo, 30 de abril de 2021.
Balanço Patrimonial - Em Reais 2020 2019 Demonstração Resultado do Exercício 2020 2019

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 2020 2019

Demonstrações Resultado Abrangentes 2020 2019

Balanço Patrimonial - Em Reais 2020 2019

Ativo/Circulante 4.856.065 5.961.589
Imóveis para Revenda 3.310.528 3.310.528
Outras Contas 1.545.537 2.651.061
Não Circulante 4.804.770 4.802.770
Investimentos: Imobilizado Líquido 4.797.436 4.802.770
Intangível 7.334 -
Total do Ativo 9.660.835 10.764.359

Receita Operacional Bruta 4.861.168 5.325.785
Dedução da Receita (177.433) (194.391)
Receita Líquida de Serviços 4.683.735 5.131.394
Custo - (551.719)
Lucro Operacional Bruto 4.683.735 4.579.675
Receitas/Despesas Operacionais (2.467.174) (1.933.453)
Lucro Operacional Líquido 2.216.561 2.646.222
Resultado Não Operacional - -
Lucro antes da CSLL/IRPJ 2.216.561 2.646.222
Contribuição Social (148.496) (159.233)
Provisão para o IRPJ (374.475) (418.313)
Lucro Líquido Após as Provisões 1.693.589 2.068.676
Dividendos distribuídos (2.800.000) (2.068.676)
Resultado Exercícios Anteriores (485.124) (1.121.724)
Lucro Líquido (1.591.535) (1.121.724)
Lucro por Ação (antes da distribuição lucros) 0,21 0,26

Lucro Ajustado 1.693.589 2.068.676
Caixa Gerado Atividades Operacionais 392.211 (45.791)
Aumento/Redução Ativo (15.919) 16.794
Aumento/Redução Passivo 408.130 (62.585)
Caixa Aplicação Atividades Investimentos (2.000) 65.000
Compra Intangível/Ajustes (2.000) 65.000
Caixa Atividade Financeira (3.205.243) (3.190.400)
Adiantamentos Obtidos 79.881 -
Resultado Exercícios anteriores (485.124) (1.121.724)
Dividendos Distribuídos (2.800.000) (2.068.676)
Variação Liquido Caixa (1.121.443) (1.102.515)

Resultado Líquido 1.693.589 2.068.676
Resultado Abrangente Total 1.693.589 2.068.676

Passivo/Circulante 797.193 308.855
Não Circulante - 326
Patrimônio Líquido 8.863.642 10.455.178
Capital 7.878.969 7.878.969
Reservas de Lucro 984.673 2.576.209
Total do Passivo 9.660.835 10.764.359

Demonstração das  Reser- Reser- Reservas Patri-
Mutações do Capital vas vas de Lucros a mônio
Patrimônio Líquido Social Capital Lucros Realizar Líquido
Saldo 31/12/2019 7.878.969 - 2.576.209 - 10.455.178
Resultaado Abrangente - - 1.693.589 - 1.693.589
Transferência Dividendos - - (2.800.000) - (2.800.000)
Resultado Exercício Anterior - - (485.124) - (485.124)
Saldo 31/12/2020 7.878.969 - 984.673 - 8.863.642

Darci Maria Duran de Moraes - Diretora Presidente
Odimir José de Moraes Júnior - Diretor Superintendente

Ricardo Cunha Godoy - Diretor Administrativo
Ulisses de Souza - CT CRC 1SP234920/O-0

Etoile Desenvolvimento Imobiliário S/A - CNPJ/MF: 09.428.473/0001-69
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2019 e de (2018 Reapresentado) - Em Reais

Ativo  31/12/2019 31/12/2018
Ativo circulante  7.222.834 6.681.252
Caixa e equivalentes de caixa  5.013 20
Clientes  3.332 868.357
Outros créditos  636.596 1.167.997
Contas correntes sócios  4.544.029 4.544.029
Partes relacionadas  2.033.864 100.849
Ativo não circulante  54.544.236 75.379.219
Realizável a longo prazo
Imóveis destinados a venda  35.185.482 35.185.482
Outros créditos  343.124 342.906
Investimentos  19.015.630 39.850.831
Total do ativo  61.767.070 82.060.471

Balanços Patrimoniais

Roberto de Abreu Pereira - Diretor Dilson Servidone - Contador CRC 1SP127800/O-0

Passivo e patrimônio líquido  31/12/2019 31/12/2018
Passivo circulante  24.331.886 30.771.943
Obrigações trabalhistas e tributárias  332.511 117.134
Partes relacionadas  18.327.630 20.309.526
Obrigações com terceiros  - 93.439
Obrigações com SCPs  5.671.065 5.663.995
Empréstimos e fi nanciamentos  680 4.587.849
Passivo não circulante  3.083.536 15.497.697
Empréstimos e fi nanciamentos  - 24.126
Caução de alugueis  333.461 333.461
Provisão para contingência  46.083 84.617
Adiantamento para futuro aumento de capital 2.703.992 15.055.493
Patrimônio líquido  34.351.648 35.790.831
Capital social  11.799.288 7.207.522
Ajuste de avaliação patrimonial  3.446.808 -
Outras reservas  - 1.123.206
Reservas de lucro  19.105.552 27.460.103
Total do passivo e patrimônio líquido  61.767.070 82.060.471
Resultado fi nanceiro  (10.858) (756.806)
Lucro antes do IR e CSLL  8.468.739 17.044.212
IRPJ e CSLL  (1.313.247) (386.299)
Lucro do exercício  7.155.492 16.657.913

Demonstrações do Resultado  31/12/2019 31/12/2018
Receita operacional  12.290.864 3.290.837
(-) Tributos sobre receitas  (883.366) (136.560)
Receita líquida operacional  11.407.498 3.154.277
Receitas/(despesas) operacionais
Administrativas, comerciais e gerais  (2.606.564) (1.422.514)
Equivalência patrimonial  (321.337) 15.809.521
Lucro na alienação de imobilizado  - 90.291
Outras receitas operacionais  - 169.443
Lucro antes do resultado fi nanceiro  8.479.597 17.801.018
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido  Capital Outras  Ajuste de avaliação Reservas
  social reservas AFAC patrimonial de lucro Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 (não auditado)  7.207.522 1.123.206 - - 10.011.398 18.342.126
Ajustes de exercicios anteriores  - - - - 790.792 790.792
Lucro do exercício  - - - - 16.657.913 16.657.913
Saldos em 31 de dezembro de 2018 (reapresentado)  7.207.522 1.123.206 - - 27.460.103 35.790.831
Transferência de AFAC para patrimônio liquido  - - 15.055.493 - - 15.055.493
Aumento de capital social através de resultados acumulados 12.639.999 - - - (12.639.999) -
Aumento de capital social através de reserva de capital  1.123.206 (1.123.206) - - - -
Aumento de capital social através de AFAC  15.055.493 - (15.055.493) - - -
Redução de capital social  (24.226.932) - - - - (24.226.932)
Ajuste de avaliação patrimonial  - - - 3.446.808 - 3.446.808
Lucro do exercício  - - - - 7.155.492 7.155.492
Dividendos pagos no período  - - - - (2.870.044) (2.870.044)
Saldos em 31 de dezembro de 2019  11.799.288 - - 3.446.808 19.105.552 34.351.648

Etoile Desenvolvimento Imobiliário S/A - CNPJ/MF: 09.428.473/0001-69
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - Em Reais

Ativo  31/12/2020 31/12/2019
Ativo circulante  5.136.749 7.222.834
Caixa e equivalentes de caixa  6.443 5.013
Clientes  2.331 3.332
Outros créditos  368.550 636.596
Conta corrente sócios  4.548.891 4.544.029
Partes relacionadas  210.534 2.033.864
Ativo não circulante  49.923.396 54.544.236
Realizável a longo prazo
Imóveis destinados a venda  35.185.482 35.185.482
Outros créditos  2.866 343.124
Investimentos  14.735.048 19.015.630
Total do ativo  55.060.145 61.767.070

Balanços Patrimoniais

Roberto de Abreu Pereira - Diretor Dilson Servidone - Contador CRC 1SP127800/O-0

Passivo e Patrimônio Líquido  31/12/2020 31/12/2019
Passivo Circulante  19.917.210 24.331.886
Obrigações trabalhistas e tributárias  226.391 332.511
Partes relacionadas  19.542.906 18.327.630
Obrigações com SCPs  - 5.671.065
Adiantamento de Alugueis  33.860 -
Empréstimos e fi nanciamentos  114.053 680
Passivo Não Circulante  3.037.453 3.083.536
Caução de alugueis  333.461 333.461
Provisão para contingência  - 46.083
Adiantamento para futuro aumento de capital 2.703.992 2.703.992
Patrimônio líquido  32.105.482 34.351.648
Capital social  11.799.288 11.799.288
Ajuste de avaliação patrimonial  - 3.446.808
Reservas de lucro  20.306.194 19.105.552
Total do passivo e patrimônio líquido  55.060.145 61.767.070
Lucro antes do resultado fi nanceiro  (305.329) 8.479.597
Resultado fi nanceiro  (20.951) (10.858)
Lucro antes do IR e CSLL  (326.280) 8.468.739
IRPJ e CSLL  (690.860) (1.313.247)
Lucro do exercício  (1.017.140) 7.155.492

Demonstrações do Resultado  31/12/2020 31/12/2019
Receita operacional  6.570.339 12.290.864
(-) Tributos sobre receitas  (376.312) (883.366)
Receita líquida operacional  6.194.027 11.407.498
Receitas/(despesas) operacionais
Administrativas, comerciais e gerais  (1.575.200) (2.606.564)
Equivalência patrimonial  (1.110.272) (321.337)
Outras despesas operacionais  (3.813.884) -
Demonstrações das mutações  Capital Outras  Ajuste de avaliação Reservas
 do patrimônio líquido  Social reservas AFAC patrimonial de lucro Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 (não auditado)  7.207.522 1.123.206 - - 8.805.883 17.136.611
Saldos em 31 de dezembro de 2018  7.207.522 1.123.206 - - 27.460.103 35.790.831
Transferência de AFAC para patrimônio liquido  - - 15.055.493 - - 15.055.493
Aumento de capital social através resultados acumulados 12.639.999 - - - (12.639.999) -
Aumento de capital social através reserva capital  1.123.206 (1.123.206) - - - -
Aumento de capital social através AFAC  15.055.493 - (15.055.493) - - -
Redução de capital social  (24.226.932) - - - - (24.226.932)
Ajuste de Avaliação Patrimonial  - - - 3.446.808 - 3.446.808
Lucro do exercício  - - - - 7.155.492 7.155.492
Dividendos pagos no período  - - - - (2.870.044) (2.870.044)
Saldos em 31 de dezembro de 2019  11.799.288 - - 3.446.808 19.105.552 34.351.648
Prejuízo do exercicio  - - - - (1.017.140) (1.017.140)
Dividendos do periodo  - - - - (1.229.026) (1.229.026)
Saldos em 31 de dezembro de 2020  11.799.288 - - 3.446.808 16.859.386 32.105.482

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA  ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA

MEMORIAL PARQUE DA PAZ S.A.
CNPJ/MF 17.164.225/0001-86

NIRE 35300446763
Ficam convocados os senhores acionistas da MEMORIAL PARQUE DA PAZ S/A. para
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (AGO) E Assembleia Geral Extraordinária
(AGE), a se realizar às 9:00 horas do dia 29 de abril de 2021, na sede social da
Companhia, localizada na Rodovia Presidente Tancredo do Almeida Neves km 54,2,
Bairro Castanho – CEP 13205-005, na cidade Jundiaí, Estado de São Paulo, para
deliberarem a respeito da seguinte ordem do dia: Assembleia Geral Ordinária (AGO) -
a) apreciar as contas da diretoria relativas ao último exercício social findo em 31/12/
2020; b) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social
findo em 31/12/2020, e, deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; e c)
apreciar o relatório de gestão da Diretoria relativo ao exercício social findo em 31/12/
2020. Assembleia Geral Extraordinária (AGE) - a) deliberar sobre mandato da Diretoria,
com prorrogação pelo triênio de 01/01/2022 a 31/12/2024. A assembleia geral ordinária
também será realizada por meio eletrônico mediante a disponibilização de canal de
acesso aos acionistas, nos termos previstos no artigo 5º, parágrafo único da Lei nº
14.010/2020, de modo a respeitar as restrições de ordem sanitárias e preservar os
riscos à saúde dos acionistas. Ferramenta: Zoom Meeting - Acesso – endereço: https:/
/us02web.zoom.us/j/83962768067?pwd=cnVUbmFoV0Z2RE1icGRaNHVwZklLUT09
Localizador- ID: 961 0029 1756 - Senha da sala: 562629. São Paulo, 07 de abril de 2021.

MEMORIAL PARQUE DA PAZ S.A. William Munarolo - Presidente
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Agro-Pecuária Pilon S/A
CNPJ: 44.973.410/0001-94 - NIRE: 3.53.0036461.9

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em 
AGO, a se realizar no dia 26.11.2021, às 15:00 horas, em nos-
sa Sede Social, sita na Fazenda Santa Maria, Bairro São Fran-
cisco, neste município de Cerquilho, Estado de São Paulo, a 
fi m de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Ordinária:- 
a) Distribuição de Lucros aos Acionistas. b) Outros assuntos 
do interesse social. Aviso: Acham-se a disposição dos Senho-
res Acionistas, na sede social da Cia., os documentos a que se 
refere o Art. 133 da Lei n.º 6.404/76. Cerquilho, 19.10.2021. 
Nelson Pilon - Diretor Presidente.

Fazendas Reunidas Pilon S/A.
CNPJ: 52.310.885/0001-29 - NIRE: 3.53.0036406-6

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem 
em AGO, a se realizarem no dia 26.11.2021, às 15:30 ho-
ras, na sede social situada na Fazenda Santa Maria - Bairro 
São Francisco, em Cerquilho - Estado de São Paulo a fi m de 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Ordinária:- a) Dis-
tribuição de Lucros aos Acionistas. b) Outros assuntos de in-
teresse social. Aviso: Acham-se a disposição dos Senhores 
Acionistas, na sede social da Cia., os documentos a que se 
refere o Art. 133 da Lei n.º 6.404/76. Cerquilho, 19.10.2021. 
José Pilon - Diretor Presidente.
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SANTO ALPHEGE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 12.125.313/0001-55 - NIRE 35.300.439.198

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação - Tendo em vista a não instalação da AGO prevista para 
ocorrer em 31/05/2021 por falta de quórum, ficam os srs. acionistas da Santo Alphege Participações S.A. 
(“Companhia”) convocados a participarem da AGO, que será realizada em 03/11/2021, em 1ª convocação às 9h, 
e em 2ª convo cação às 10h, na sede social da Companhia, em Barueri, SP, na Rua Francisco de Melo Palheta, 
327, sala 04, Bairro Jardim dos Camargos, CEP 06410-120, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras acompanhadas 
do relatório da administração relativas ao exercício social findo em 31/12/2020; (ii) deliberar sobre a destinação do 
lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos do exercício social findo em 31/12/2020; (iii) eleger os 
diretores da Companhia; e (iv) fixar a remuneração global anual dos diretores da Companhia. Informações Gerais: 
Estão à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, os documentos que se refere o artigo 133, da Lei 
6.404/1976, relativos ao exercício findo em 31/12/2020. Barueri, 21/10/2021. Diretoria.        (21, 22 e 23/10/2021)

SANTO ALPHEGE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 12.125.313/0001-55 - NIRE 35.300.439.198

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária - Ficam os srs. acionistas da Santo Alphege Participações 
S.A., companhia fechada, CNPJ 12.125.313/0001-55, com sede na Rua Francisco de Melo Palheta, 327, Jardim dos Camar-
gos, Barueri, SP, CEP 06410-120 (“Companhia”), convocados a participarem da AGE da Companhia a ser realizada às 11h, 
do dia 03/11/2021, na sede da Companhia, com a seguinte ordem do dia: (i) o aumento do capital social da Companhia; 
(ii) a criação e instalação do conselho de administração da Companhia, bem como a definição dos números dos seus 
membros e prazo de mandato; (iii) a eleição dos membros do conselho de administração da Companhia; (iv) a remuneração 
global anual dos administradores da Companhia; (v) a alteração do prazo de mandato da Diretoria da Companhia; (vi) a al-
teração das regras de representação da Companhia; (vii) a faculdade da Companhia distribuir dividendos intermediários ou 
intercalares nos termos do artigo 204 da Lei das S/A; e (viii) a reformulação e consolidação do estatuto social da Companhia 
para refletir as regras de competência e funcionamento do conselho de administração e diretoria da Companhia e as demais 
matérias constantes na ordem do dia deste edital de convocação.  Barueri, 21/10/2021. Diretoria.      (21, 22 e 23/10/2021)

Fazenda Pilon S/A
CNPJ: 57.226.151/0001-80 - NIRE: 3.530036405-8

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem 
em AGO, a se realizar no dia 26.11.2021, às 16:30 horas, 
na sede social na Fazenda São José, Bairro São Francisco,
em Cerquilho, estado de São Paulo, a fim de deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: Ordinária:- a) Distribui-
ção de Lucros aos acionistas. b) Outros assuntos do in-
teresse social. Aviso: Acham-se a disposição dos Senho-
res Acionistas, na sede social, os documentos a que se 
refere o Art. 133 da Lei 6.404/76. Cerquilho, 19.10.2021.
José Pilon - Diretor Presidente.

Jupira Mineração e Agro-Pecuária S/A.
CNPJ: 48.697.973/0001-58 - NIRE: 3.53.0036516-0 

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem 
em AGO, a se realizarem no dia 26.11.2021, às 16:00 
horas, na sede Social situada na Fazenda Jupira - Estra-
da Municipal de Porto Feliz/Boituva - Bairro Jupira - em 
Porto Feliz - Estado de São Paulo a fim de deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: Ordinária:- a) Distribuição de 
Lucros aos Acionistas. b) Outros assuntos de interesse 
social. Aviso: Acham-se a disposição dos Senhores Acio-
nistas, na sede social da Cia., os documentos a que se re-
fere o Art. 133 da Lei n.º 6.404/76. Cerquilho, 19.10.2021. 
Valentin Roque Pilon - Diretor Presidente.

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
(ATUAL 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 126ª SÉRIES DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

(NOVA DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A)
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 126ª 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 primeira convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 10 de novembro de 2021 às 
16H00 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 fi m de, conforme cláusula 
14.1 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão celebrado em 30 de outubro de 2020 (“Termo de 
Securitização”), para deliberar sobre: (i) Aprovar a extensão do Período de Carência de 12 (doze) meses em que não haverá 
pagamento da amortização do saldo do Valor Nominal Unitário para 24 (vinte e quatro) meses contados da Data da Emissão, 
passando a Amortização a realizar-se somente a partir de novembro de 2022 (inclusive), alterando assim o cronograma de 
pagamentos da remuneração dos CRI, previsto no Anexo VII do Termo de Securitização; e (ii) Aprovar a forma de repasse 
à Cedente dos Créditos Imobiliários que sobejarem a cascata de pagamentos dos CRI, para que seja feita em até 2 dias 
úteis do pagamento dos aluguéis oriundos do Contrato de Locação relativos ao período de 1 de outubro de 2020 a 1 de 
outubro de 2030. (iii) Autorizar o Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, a realizar todos os atos necessários 
para a implementação das deliberações, incluindo-se, mas não se limitando, a celebração de aditamento ao Termo de 
Securitização, mediante contratação de assessor legal custeado pela Cedente, no prazo de até 45 dias (quarenta e cinco 
dias) contados da realização da Assembleia. 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 fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, será com a presença de 
titulares de CRIque representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um dos titulares de CRI em Circulação, ou 50% 
(cinquenta por cento) mais um dos titulares de CRI presentes em segunda convocação, conforme cláusula 14.6 do Termo de 
Securitização, já as deliberações, nos termos da cláusula 14.9.1 do Termo de Securitização, serão tomadas por no mínimo 
2/3 (dois terços) dos votos favoráveis de Titulares de CRI em Circulação presentes na Assembleia, em primeira convocação 
ou em segunda convocação. 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 gestao@virgo.inc com 
cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) 
dias antes da realização 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 específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as 
condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do 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 ao Agente Fiduciário, preferencialmente em até 2 (dois) dias 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 dos CRI ou 
por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados 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, 21 de outubro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006319-46.2012.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Sueli Juarez Alonso, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOÃO GOMES DA SILVA, Brasileiro, RG 37.793.902, CPF 023.757.701-
10, com endereço à Rua Jose Perin Netto, 309, Jardim das Bandeiras, CEP 13051-134, Campinas - SP, MA-
RIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, Brasileira, RG 11.983.725-0, CPF 223.101.648-60, com endere-
ço à Rua Jose Perin Netto, Jardim das Bandeiras, CEP 13051-134, Campinas - SP, TELMA GOMES DA SIL-
VA, Brasileira, RG 23.676.288, CPF 120.820.388-66, com endereço à Rua Barão Geraldo de Rezende, 250, Vi-
la Itapura, CEP 12023-101, Campinas - SP e ATUAIS OCUPANTES DO IMÓVEL, à Rua Luca Conforti, 340, 
Bloco 25, Apto 23 A, E:A, Fazenda da Juta, CEP 03977-417, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Sumário por parte de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São 
Paulo- CDHU, alegando em síntese: "... a Rescisão de Contrato Cumulada com Reintegração de Posse do 
imóvel situado à Rua Luca Conforti NR: 340 - B: 25 - E:A - AP: 23A, Conjunto Habitacional SP - Itaquera B2.I, 
São Paulo-SP, CEP 03977-417, alegando que os réus descumpriram o contrato entabulado entre as partes, ca-
racterizando inadimplência financeira e ocupação irregular do imóvel. A autora requereu a rescisão do contrato e 
a consequente reintegração de posse". Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão 
considerados reveis, 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 14 de outubro de 2021. 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 30 DIAS. PROCESSO Nº 0197223-06.2010.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível, do 
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vítor Gambassi Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) F. RAUCH Comercial Ltda, 
CNPJ 048.784.045/0001-20, na pessoa de seu representante legal, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial, tendo como corréu Rau Rauchfeld, para cobrança de R$ 365.693,27 (27/09/2010), referente ao saldo devedor da Cédula de 

em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de 
revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente. Será o presente edital, 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS - PRAZO DE UM ANO Autos de Declaração 
de Ausência de Roberto Jover Carmelo Peralta Perez, requerido por Deolinda Peralta Oruê,  
CPF 176.111.958-32 - Processo nº 1094085-30.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da  
4ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leonardo Aigner 
Ribeiro, na forma da Lei, etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que atendendo ao que lhe foi requerido anuncia que nos autos supracitados, procedeu-se 
à ARRECADAÇÃO dos bens de propriedade do requerido Roberto Jover Carmelo Peralta Perez, 
e ainda o chama, para entrar na posse de seus bens, conforme dispõe o art. 745 do CPC. E para  
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital que será publicado durante um ano, reproduzido de dois em dois meses na forma da lei. Será o 

cidade de São Paulo, aos 18 de janeiro de 2021.                                                                   B 22 e 23/10

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES
CNPJ 09.367.702/0001-82 - NIRE 35300352858 - Companhia Fechada

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01.10.2021
1. Data, Hora e Local: 01.10.2021, 10h, na sede da Companhia, na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 4º andar - 
parte, bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04551-065. 2. Presença: Acionistas representando a totalidade do ca-
pital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”). 3. Con-
vocação: Dispensados os avisos em face da presença das Acionistas detentoras da totalidade do capital social da 
Companhia, nos termos do §4º, do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidente: Marco Antonio Souza Cauduro e Secre-
tário: Marcio Yassuhiro Iha. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a ratifi cação da celebração de aditivos contratuais 
com terceiro. 6. Deliberações: As Acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, após deba-
tes e discussões, deliberaram: 6.1. A lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, 
parágrafo 1º, da LSA; 6.2. A ratifi cação da celebração de aditivos aos Contratos de Financiamento Mediante Abertu-
ra de Crédito nºs 469.259-34 e 469.258-20 fi rmados por sua controlada direta Concessionária de Rodovia Sul-Mato-
grossense S.A. (“MSVia”) com a Caixa Econômica Federal, tendo como intervenientes anuentes a Companhia e a 
CCR S.A., em 06 de outubro de 2020, os quais formalizaram a suspensão dos pagamentos de juros remuneratórios e 
principal por 6 (seis) meses (standstill), sem alteração do termo fi nal do prazo de amortização e sem alteração da 
taxa de juros, conforme termos e condições apresentados nesta Assembleia.  7. Encerramento: Nada mais haven-
do a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por 
todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001, e na alínea “c”, do 
§1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020. São Paulo/SP, 01.10.2021. Assinaturas: Marco Antonio Souza Cauduro, Pre-
sidente da Mesa e Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., pelo Sr. Marcio Yassuhiro Iha; e (2) 
CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Servicos, pelo Sr. Waldo Edwin Pérez Leskovar. 
Certifi co que a presente ata é cópia fi el do original lavrado em livro próprio. Marco Antonio Souza Cauduro - Presi-
dente da Mesa - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil e Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com certi-
fi cado digital ICP Brasil. JUCESP nº 507.588/21-6 em 19.10.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 1ª VARA DE REGISTROS
PÚBLICOS - Praça João Mendes s/nº - sala 2200 / 2208 - Centro - CEP 01501-
900 - Fone: (11) 2171-6353 - São Paulo-SP - E-mail :  sp1regpub@tjsp. jus.br -
EDITAL de CITAÇÃO – Prazo  de  20 d ias ,  exped ido  nos  au tos  da  ação de
USUCAPIÃO,  processo nº 0060057-24.2013.8.26.0100 -  (Usuc. 1135).  A Dra.
JULIANA FORSTER FULFARO, MMª Juíza de Direito da 1ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de São Paulo, do Estado de São
Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Joaquim Ferreira, Roberto Manoel dos
Santos,  L ink Comerc ia l  Importadora e Expor tadora Ltda. ,  Manoel  Gonçalves
Ferreira e s/m Elsy Moraes Ferreira, Eduardo Nunes Deottie s/m Izabel Cristina
Souza Deot t i ,  Joaquim Ferre i ra Fi lho e s/m Mar ia José Cesar Ferre i ra,  Dm8
Comercio e Servicos Eirel i ,  Marcelo Lin, Lifen Yang, Laur ival Ribeiro, réus au-
sentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus côn-
juges,  se casados forem, herdeiros e/ou sucessores,  que ALESSANDRA DE
GRUTTOLA RAMBLAS e SIDNEY RAMBLAS ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,
visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Vitor Hugo, nº 52,
Canindé, São Paulo/SP, com área de 79,72 m², contr ibuinte nº 018.085.0012-1,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se
o presente EDITAL para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS para que, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, CONTES-
TEM o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado CURADOR ESPECIAL.  Será o presente edital, por extra-
to, afixado e publicado na formada lei. São Paulo, 13 de outubro de 2021.
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Andorsi do Brasil S.A. - CNPJ nº 11.787.246/0001-71
Errata - Demonstrações Financeiras de 31/12/2020

No quadro do Passivo, Moeda Funcional, onde se lê: 687.436.598,14, leia-se: 338.583.647,99 e na Demonstração do
Resultado, onde se lê: Outras Receitas e (Despesas), (43.476.463,12), leia-se: (43.472.099,91).
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Novo BMW X3 em três versões
híbridas plug-in

Reforçando a sua oferta de carros ele-
trificados, a BMW lança o novo BMW X3
híbrido plug-in no mercado brasileiro. O SAV
(Sport Activity Vehicle) traz estilo mais ou-
sado, tecnologias avançadas e o Puro Prazer
de Dirigir esperado de um BMW. O modelo
chega em três versões: BMW X3 xDrive 30e
X-Line, que tem preço sugerido de R$
399.950, e os inéditos BMW X3 xDrive30e
M Sport, oferecido pelo preço sugerido de
R$ 439.950, e o BMW X3 xDrive30e M
Sport Launch Edition, com preço sugerido de
R$ 449.950. Produzidas na fábrica do BMW
Group em Spartanburg, Estados Unidos, as
configurações se diferenciam no estilo e equi-
pamentos.

Em comum aos três, o design do novo
BMW X3 ficou mais agressivo em todas as
partes. Além de ser maior, a grade de duplo
rim está ligada por uma moldura única. Para
combinar, os faróis foram estreitados em dez
milímetros e, assim, ficaram mais afilados e
esportivos. As lanternas traseiras de led ado-
taram design tridimensional e têm filetes que
seguem o formato de uma pinça.

Há mudanças de estilo que diferenciam
as três opções de configuração. O BMW X3
xDrive30e X-Line tem visual aventureiro e
traz detalhes de alumínio nos para-choques e
soleiras, toques que remete às proteções off-
road. O novo para-choque dianteiro tem en-
tradas de ar verticais nas pontas. Já o para-
choque traseiro exibe uma moldura que en-
volve as saídas de escapamento. Os faróis
full led são de série nessa versão. As rodas
de liga-leve Y Spoke são de 20 polegadas e
calçam pneus de medida diferentes na dian-
teira (245/45) e na traseira (275/40).

O BMW X3 xDrive30e M Sport tem vi-
sual diferenciado e aposta no estilo esporti-
vo, com detalhes em preto High Gloss na gra-
de, para-choques e moldura dos vidros, que
são cromadas no X-Line. O para-choque di-
anteiro tem contorno demarcado por vincos
agressivos. As saídas de ar nos para-lamas
frontais são diferentes das do X-Line e fi-
cam logo abaixo da tampa da tomada de re-
carga. O para-choque traseiro acompanha
essa inspiração e traz saídas de ar laterais e
molduras das saídas dupla de escape no mes-

mo tom preto dos demais detalhes. Outra di-
ferença do M Sport é o uso de faróis Laser-
light, cuja iluminação chega a 650 metros de
distância. As rodas aro 20 são Double-spoke
e usam pneus com a mesma medida da outra
versão. Já o BMW X3 xDrive30e M Sport
Launch Edition traz a grade frontal preta e
volume limitado de unidades.

Dentro do objetivo de personalizar o carro
ao gosto dos clientes, o BMW X3 X-Line
exibe cinco opções de cores: a sólida Branco
Alpino e as metálicas Preto Safira, Cinza
Sophisto, Branco Mineral e Azul Phytonic.
Os revestimentos de couro podem vir nos tons
Preto ou Mocha. O BMW X3 M Sport soma
duas opções extras de cores metálicas: Car-
bon Black e o novíssimo Cinza Brooklyn. Os
revestimentos podem vir em preto, Mocha
misturado a preto, preto com costuras azuis
ou Oyster.

O que não muda é a tecnologia híbrida
de condução. São duas unidades de propul-
são que podem ser utilizadas simultaneamente
ou separadamente. O X3 xDrive30e conta
com a combinação de dois motores para ge-
rar força plena e oferecer economia de com-
bustível. O propulsor a combustão é o 2,0l
TwinPower Turbo de 184 cv e 350 Nm de
torque, que recebe a força plena do motor
híbrido para gerar a potência combinada de
292 cv e chegar a 420 Nm de torque total.
Os motores são associados ao câmbio auto-
mático de oito marchas e repassam a força
para as quatro rodas graças ao sistema de
tração integral xDrive, que também permite
se aventurar por terrenos fora de estrada.
Toda essa energia o leva de zero a 100 km/h
em 6,1 segundos.

De acordo com a situação exigida, o
motor elétrico do BMW X3 xDrive30e pode
movimentar exclusivamente o modelo até a
autonomia estimada de até 46 km (ciclo
WLTP) ou até 55 km (NEDC) no modo eDri-
ve, que também permite atingir até 135 km/
h. No modo Auto eDrive, dá para atingir até
110 km/h com propulsão elétrica. Para maior
segurança dos pedestres, o SAV híbrido plug-
in gera um ruido artificial para alertar as pes-
soas em volta a até 30 km/h. O tempo apro-
ximado de recarga no Wallbox (0 a 100%) é

de três horas. No carregador portátil de 120V
são cerca de 9 horas, tempo que baixa para
5h30 com 220V.

O modo Battery Control permite recar-
regar o veículo através do motor a combus-
tão e manter a carga desejada para as bate-
rias entre 30% e 100%. Assim, o veículo é
movido, principalmente, pelo motor a com-
bustão até atingir o nível desejado das ba-
terias. Por sua vez, os modos Sport e Sport
Plus permitem que os motores trabalhem
em conjunto para oferecer a melhor per-
formance, além de ajustar os amortece-
dores e respostas motor e câmbio para en-
tregarem a experiência mais esportiva
possível. É possível personalizar o com-
portamento de cada um desses componen-
tes no modo Individual.

Todas as informações de condução são
exibidas no BMW Live Cockpit Professio-
nal. Ele é composto pelas duas telas de 12,3
polegadas do quadro de instrumentos e da
central iDrive. A conectividade é um dos pon-
tos altos do novo BMW X3. É possível se
comunicar diretamente com a assistente Ale-

xa (Amazon), da mesma maneira há compa-
tibilidade com Android Auto e Apple CarPlay.

O BMW Intelligent Personal Assistant
pode ser ativado pela frase “olá, BMW” ou
qualquer outra que esteja programada. O sis-
tema é capaz de executar inúmeras funções
do veículo ou explicar o funcionamento de
equipamentos. Além disso, a tecnologia é
capaz de aprender os hábitos do motorista e
adaptar suas funções, como por exemplo,
ajustar automaticamente o aquecimento dos
bancos para certa temperatura.

O sistema se soma ao BMW Connec-
ted Drive, um pacote de tecnologia que en-
globa várias funções. É possível atuali-
zar remotamente o carro, ter o serviço
de concierge ou de informações do trân-
sito em tempo real. O BMW Teleservi-
ces também envia mensagens automáti-
cas sobre o estado do seu carro com base
no uso, o que possibilita agendar servi-
ços na concessionária mais próxima. Tam-
bém é possível acionar o SOS em uma emer-
gência ou acidente.

Até mesmo quando você está distante

do BMW X3 é possível ficar conectado com
o carro pelo My BMW app, que permite ati-
var funções remotas. Exemplos: localizar o
veículo, trancar ou destrancá-lo, checar se
as janelas estão abertas, se todas as portas
estão fechadas, entre outras possibilidades.

O My BMW App também dispõe de fun-
ções especialmente para os veículos elé-
tricos e híbridos. Com ele, é possível ter
uma visão geral em relação ao processo
de carregamento do carro, como autono-
mia atual, status, hora prevista para a car-
ga completa e histórico de recarga. Além
disso, tem a opção de ajustar a programa-
ção de recarga, pré-condicionar o veículo
e buscar os pontos de recarga próximos à
sua localização.

As tecnologias e o luxo andam de bra-
ços dados no BMW X3. A cabine oferece
amplo espaço interno para os ocupantes é
complementado pelo porta-malas de 450 li-
tros. Independentemente da versão escolhi-
da, o nível de itens de série é elevado.

Com segurança avançada, o BMW X3
X-Line vem com assistentes de direção
como o Parking Assistant (baliza automáti-
ca), sensor de ponto cego (com prevenção
de colisões traseiras), alerta de mudança de
faixa (com correção automática) e aviso
de tráfego cruzado. Também são de fá-
brica ar-condicionado de três zonas, sis-
tema de som Hi-Fi, teto solar panorâmi-
co, bancos esportivos revestidos de cou-
ro, além de seis airbags e controles de
tração e de estabilidade.

Por sua vez, o BMW X3 M Sport acres-
centa o pacote M Sport de design e suspen-
são, acabamentos interno e externo em preto
High Gloss, faróis Laserlight e a inovadora
tecnologia de reconhecimento de gestos, que
conta com um sensor 3D para interpretar os
gestos do motorista e do passageiro para con-
trolar funções específicas, tal como aumen-
tar ou diminuir o volume (basta girar o dedo
para esquerda ou direita) e rejeitando cha-
madas (só é necessário apontar o dedo para
a tela e abanar a mão para a direita). Com-
preender o que o consumidor espera de ma-
neira rápida é apenas uma das qualidades do
novo BMW X3 xDrive30e.

Importados

Motos

Triumph Street Triple RS
2022 ganha nova cor

Chega às concessionárias Triumph nos
próximos dias a linha 2022 do modelo Street
Triple, que traz como novidade novos grafis-
mos e tonalidades na cor Silver Ice (prata).

O modelo custa R$ 57.990 e pode ser
comprado pelo financiamento exclusivo do
Triumph Smart com entrada de R$ 26.095,51
(45%), 23 parcelas fixas de R$ 765 e um valor
residual final de R$ 25.213,84.

Leve, rápida, divertida, ágil e elegante -
a Street Triple é uma moto revolucionária des-
de o seu lançamento, em 2007, com estilo
diferenciado e motor emocionante.

O modelo virou referência em sua cate-
goria graças à combinação do visual agressi-
vo, da facilidade de pilotagem, leve e intuiti-
va, do desempenho emocionante e, ainda, da
sua trilha sonora exclusiva – seu incrível
motor de três cilindros, uma marca tradicio-
nal da Triumph, vem brilhando e batendo re-
cordes, também, desde 2019, nas pistas de
corridas da categoria Moto2.

O motor de 765 cc da Street Triple RS
atinge um pico de torque de 79 Nm (a 9.350

rpm). Seu escapamento suaviza a curva de
torque do motor para obter um torque emo-
cionante e utilizável desde o início até as fai-
xas de rotações mais elevadas. A potência
chega a 123 cv (a 11.750 rpm), tornando a
Street Triple RS uma motocicleta com uma
pilotagem viciante.

A Street Triple RS possui um visual bem
agressivo, incluindo modernos faróis duplos
em LED e carenagens esportivas, com linhas
muito mais limpas que a versão anterior. A
Street Triple RS vem equipada com um nível
de tecnologia elevado. O sistema TFT, por
exemplo, possui funcionalidade aprimorada
com o sistema de conectividade My Trium-
ph, pronto para ser usado com a instalação
do módulo Bluetooth (opcional).

Isso permite a integração com a câmera
GoPro direto no painel, a navegação curva a
curva a partir da definição do destino no apli-
cativo, e a operação do telefone e escolha de
músicas por meio dos botões ergonomica-
mente distribuídos na manopla e exibidos na
tela TFT.

O TFT possui esquemas gráficos de se-
gunda geração, em quatro estilos, e quatro
cores diferentes. O ângulo da tela TFT pode
ser ajustado para uma ótima visibilidade, de
acordo com a altura do piloto.

O mais recente Triumph Shift Assist
(TSA), quickshifter para cima e para baixo,
é item de série no modelo. Ele permite tro-
cas de marchas confortáveis e suaves sem o
uso da embreagem, mantendo a posição do
acelerador, garantindo mais performance e
conforto para o piloto.

Há cinco modos de pilotagem (“Road”,
“Rain”, “Sport”, “Track” e “Rider Configu-
rável”) para o máximo controle do piloto.
Esses modos ajustam a resposta do acele-
rador, às configurações dos freios ABS e
do controle de tração e podem ser facil-
mente selecionados durante a condução.

O modo “Chuva”, por exemplo, restrin-
ge a potência a 100 cv para maior segu-
rança e controle. A Street Triple RS ainda
conta com o sistema Ride by Wire, freios
ABS ajustáveis e controle de tração co-
mutável.

Sendo a motocicleta mais leve de sua
categoria, a Street Triple RS tem uma rela-
ção peso/potência incrível, que é essencial
para o seu desempenho líder na categoria,
tornando-a uma moto muito ágil, emocionan-
te e acessível para todos os pilotos. O icôni-
co braço oscilante com abertura superior ofe-
rece rigidez torcional e flexibilidade lateral, o
que maximiza a estabilidade em velocidades
mais altas.

A suspensão é de alta performance, com
grandes garfos dianteiros invertidos de pis-
tão Showa de 41 mm totalmente ajustáveis,
com curso de 115 mm, e unidade de sus-
pensão traseira com monochoque com re-
servatório piggyback Öhlins STX40, total-
mente ajustável, com curso de roda traseira
de 131 mm.

Para um poder de parada incrível, a Street
Triple RS apresenta pinças dianteiras mo-
nobloco radiais de quatro pistões Brembo
M50, de alta especificação, e uma alavan-
ca de freio ajustável Brembo, além de uma
pinça traseira deslizante também da mar-
ca Brembo.
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Expediente

Perfeita para as aventuras do dia a dia
e escapadas nos finais de semana, a XRE
190 ABS - oferecida também em versão Ad-
venture - concilia a segurança da frenagem
ABS com agilidade ciclística e o vigor do
motor bicombustível.

A porta de entrada da família XRE se
mantém, há cinco anos de seu lançamento,
fiel ao conceito de trail aventureira e uma
das motocicletas On-Off Road mais versá-
teis do line-up Honda no Brasil. O equilíbrio
entre performance, economia e robustez é
seu grande atrativo, que a coloca em posi-
ção estratégica, um degrau acima da NXR
160 Bros e um abaixo da XRE 300 ABS.

Oferecida em duas versões, ABS e a
ABS Adventure, as XRE 190 ABS 2022
chegam com novos grafismos e esquema
cromático renovado. A exclusiva Honda
XRE 190 ABS Adventure vem com uma
nova cor fosco, cinza, com detalhes em
vermelho e grafismos em preto, composi-
ção que exalta a agressividade. Na XRE
190 ABS as novas tonalidades de verme-
lho e azul perolizado contam com grafis-
mos renovados e ampliação das áreas em
preto.

O motor OHC monocilíndrico arrefe-
cido a ar deriva do motor que equipa as
linhas CG e Bros, cuja capacidade cúbica
foi elevada para equipar a XRE e  exatos
184,4 cc mediante o aumento do diâmetro do
pistão. O sistema de injeção de combustível
PGM-FI (Programmed Fuel Injection) Flex
One permite o uso tanto de etanol como de
gasolina. A potência máxima é de 16,4 cv
com etanol e 16,3 cv com gasolina, sempre a
8.500 rpm. O torque máximo alcança 1,66
kgf.m com etanol e 1,65 kgf.m com gasolina,
a 6.000 rpm. O câmbio é de cinco marchas.

Honda XRE 190 ABS
2022 com novas cores

O chassi de aço é tipo berço semiduplo,
com suspensão dianteira telescópica e a tra-
seira monoamortecida, ambas de longo cur-
so, o que em conjunto com a boa ergonomia
e assento de dois níveis torna a Honda
XRE190 muito confortável, com a distância
em relação ao solo do assento contida a 836
mm. Destaque do modelo é a frenagem
ABS, que atua no disco dianteiro de 240 mm,
deixando a atuação do traseiro isenta do sis-
tema, o que favorece a utilização em terre-
nos não pavimentados. Quanto aos pneus, a
Honda XRE 190 ABS traz modelos mistos
calçados em rodas raiadas de aço, medidas
90/90-19 na dianteira e 110/70-17 na trasei-
ra.

O estilo inconfundível das XRE está
presente através das carenagens laterais,
cujo volume e formato favorecem o porte
e a personalidade do modelo, destacada pelo
característico “bico” sob o farol, elemento
de design que identifica esta família de
aventureiras. Outros detalhes relevantes no
design da XRE 190 ABS são o painel total-
mente digital, o banco em dois níveis, as
alças laterais integradas ao bagageiro so-
bre a rabeta e a lanterna traseira com len-
te dupla.

Disponíveis na rede de concessionários
Honda a partir de outubro, as Honda XRE
190 ABS modelo 2022 tem 3 anos de ga-
rantia sem limite de quilometragem, mais
óleo Pro Honda grátis em sete revisões (o
fornecimento gratuito do óleo é válido a par-
tir da 3ª revisão). O preço público sugerido
base Distrito Federal, que não inclui despe-
sas com frete ou seguro é o seguinte: Hon-
da XRE 190 ABS Adventure (Cinza Fos-
co): R$ 16.650; Honda XRE 190 ABS (Ver-
melho e Azul Perolizado): R$ 16.250.


