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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,60
Venda:       5,60

Turismo
Compra:   5,57
Venda:       5,91

Compra:   6,62
Venda:       6,63

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

25º C

10º C

Quinta: Tempo
ensolarado, com
nevoeiro ao ama-
nhecer. Noite de
céu limpo.

Previsão do Tempo

Lucas Moraes volta a acelerar no Rally
do Jalapão após 5 meses de paralização

Atual campeão do Ser-
tões, Lucas Moraes voltará
a competir  oficialmente
neste final de semana no
Rally do Jalapão, que é váli-
do como a segunda etapa do
Brasileiro de Rally Cross
Country. Líder da competi-
ção após ter vencido o Rally
Minas Brasil na abertura em
março, Lucas vive grande ex-
pectativa para voltar a acelerar
sua X Rally Ford Ranger.

“Nós fizemos vários trei-
nos nos últimos meses, mas a
sensação de voltar a competir
será única. Depois de tanto
tempo, tenho certeza que

quando for dada a largada vou me
sentir como se tivesse fazendo
minha estreia. A expectativa é
muito boa e parabéns aos orga-
nizadores e à CBA por essa ini-
ciativa do retorno do nosso ca-
lendário”, diz Lucas, que é o mais
jovem vencedor da história do
Sertões nos carros.

O Rally do Jalapão passará
por diversas fazendas e áreas de
belas paisagens da região oeste
da Bahia. A competição terá mais
de 1.200 km para os pilotos e
navegadores, sendo 700 km de
trechos cronometrados. Os lo-
cais de largada, chegada e pon-
tos específicos de apoio mecâ-

nico não foram divulgados para
não causarem aglomerações nas
regiões. Entre os carros, 22 equi-
pes estão inscritas.

“O primeiro dia é o mais lon-
go com 474 km, então me pre-
parei bem fisicamente para esse
desafio. Depois serão mais 424
km no segundo dia e 330 km na
final do sábado. Estou confiante
e conto bastante com o apoio do
Kaíque (Bentivoglio), que vai me
ajudar bastante na navegação. Va-
mos com tudo para disputar a vi-
tória”, diz Lucas, que tem apoio
de Olivia, Motul e GoPro.

O Rally do Jalapão terá três
dias competições. A primeira lar-

gada será nesta quinta-feira às 8h
da manhã. Na sexta-feira haverá
uma nova largada no mesmo ho-
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Sérgio Sette está fora da primeira
etapa da Super Fórmula

O autódromo de Motegi,
no Japão, receberá neste fim
de semana, entre os dias 28
e 30 de agosto, a rodada de
abertura da temporada 2020
da Super Formula. Os mais
de 20 pilotos da categoria
estavam extremamente ansi-
osos pelo início da compe-
tição postergado desde abril
em virtude da Pandemia do
COVID-19.

Animado pelo início da
competição o brasileiro Sér-
gio Sette Câmara se preparou
bastante para o início do
Campeonato em que defen-
derá as cores da equipe Buzz
Racing with B-Max. Desde
os testes da pré-temporada,

realizados no autódromo de
Fuji, ainda no mês de março, o
piloto cumpriu uma série de
compromissos na sede da equi-
pe, no Japão. Além disso, em
sua função de piloto reserva da
F-1, acompanhou a equipe Al-
pha Tauri na maioria das provas
do Campeonato Mundial reali-
zadas até agora. Além disso, no
início do mês, o mineiro de 22
anos disputou as últimas seis
etapas do Mundial de F-E quan-
do demonstrou grande evolução
a bordo do carro da equipe
GEOX Dragon.

Passada a rodada da Espanha
da F-1 Sette Câmara estava
pronto para seguir ao Japão
para a abertura da Super Formu-

la. Contudo, as rígidas restri-
ções de acesso à estrangeiros
no país, devido às barreiras sa-
nitárias de controle à COVID-
19, tornaram-se uma grande
barreira para a entrada do pilo-
to no país oriental. Tanto via
equipe, no Japão, bem como no
consulado do Brasil na Espanha
e até mesmo com a participa-
ção do Itamaraty o piloto ten-
tou de todas as formas uma li-
beração para que fosse possí-
vel o seu acesso. Infelizmente,
nesta manhã, a última negativa
aconteceu por parte das autori-
dades japonesas e, sendo assim,
Sette Câmara não conseguirá
disputar a primeira etapa da Su-
per Fórmula.

Diante do novo cenário Sér-
gio neste momento viaja em di-
reção à Bélgica onde, no circuito
de Spa-Francorchamps, seguirá o
desenvolvimento de suas ações
como piloto reserva e de desen-
volvimento para as equipes Al-
pha Tauri e Red Bull Racing.

“Infelizmente estamos vi-
vendo momentos muito difíceis
em todo o mundo. Cada país
tem suas determinações para o
combate à Pandemia e não nos
cabe julgar se estão corretas ou
não. Estou tranquilo por ter fei-
to todo o possível para me jun-
tar ao time nesta primeira eta-
pa, mas, realmente não conse-
guimos o visto necessário.
Agradeço imensamente ao

apoio que recebi da embaixa-
da do Brasil na Espanha, bem
como aos diplomatas do Ita-
maraty, que me deram todo o
suporte nesta tentativa que,
infelizmente, acabou não
acontecendo”, explicou o pi-
loto de Belo Horizonte.

A segunda etapa da Super
Formula será disputada no
Autódromo de Okayama, tam-
bém no Japão. Para esta ro-
dada, que será disputada en-
tre os dias 25 e 27 de setem-
bro, Sette Câmara acredita
que poderá se juntar ao time
uma vez que terá tempo hábil,
inclusive, para cumprir uma
possível quarentena em solo
japonês.

Esporte

Covid-19:
Rússia
prepara

aprovação de
segunda

vacina, diz
vice-premiê
A Rússia está se preparan-

do para aprovar uma segunda
vacina contra a covid-19 no fi-
nal de setembro ou início de
outubro, disse a vice-primeira-
ministra, Tatiana Golikova, na
quarta-feira (26).

Falando em uma reunião de
governo televisionada, Goli-
kova disse ao presidente Vla-
dimir Putin que testes clínicos
de estágio inicial da vacina,
desenvolvida pelo instituto de
virologia Vector da Sibéria,
serão finalizados até o final do
mês que vem.             Página 3

Opas: jovens
impulsionam
disseminação
da covid-19

nas Américas
Os jovens estão impulsio-

nando a disseminação do novo
coronavírus nas Américas, dis-
se a diretora da Organização
Pan-Americana de Saúde
(Opas), Carissa Etienne, na ter-
ça-feira (25), observando que
os números de mortes e de ca-
sos dobraram na região nas úl-
timas seis semanas.

Em videoconferência com
repórteres, Etienne criticou os
governos que precipitaram as
reaberturas econômicas, ape-
sar dos dados que mostram o
agravamento da pandemia.
“Isso não é um bom sinal. De-
sejar que o vírus desapareça
não funcionará”, disse ela, de-
talhando o que descreveu como
“desconexão real” entre a fle-
xibilização das medidas de con-
tenção e a disseminação con-
tínua do vírus.              Página 3
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Após analisar o caso de uma
menina de 11 anos de idade que
contraiu covid-19 e foi a óbito,
pesquisadores da Universidade
de São Paulo (USP) descobriram
que o Sars-CoV-2, nome cientí-
fico do novo coronavírus,  che-
gou a atingir células cardíacas. O
resultado do estudo foi publica-
do no periódico The Lancet

Child & Adolescent Health, as-
sociando, pela primeira vez, a
infecção pelo vírus ao quadro
de síndrome inflamatória mul-
tissistêmica pediátrica (SIM-
P), que pode acometer vários
órgãos, tanto em crianças como
em adolescentes.

Conforme relatam os cientis-
tas, integrantes do Hospital das

Clínicas (HC) da Faculdade de Me-
dicina da USP, a criança não tinha
doenças preexistentes e, mesmo
assim, desenvolveu um quadro gra-
ve de saúde. Apenas 28 horas de-
pois de ter sido internada em um
leito de Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI), apresentou disfunção
cardíaca e choque cardiogênico,
precisando de ventilação mecâni-
ca pulmonar e medicações para
estabilizar seu sistema cardiovas-
cular. A situação, classifica a mé-
dica Juliana Ferranti, que partici-
pou do estudo, é “muito rara den-
tro da pediatria”.

A equipe médica que atendeu
a paciente realizou exames de san-
gue, radiografia, tomografia de
tórax, eletrocardiograma e eco-
cardiograma, que confirmaram a
presença de um processo inflama-
tório e o comprometimento se-
vero do coração.            Página 4

O presidente Jair Bolsonaro
afirmou na quarta-feira, (26),
ao participar de evento em
Ipatinga (MG), que a proposta
do programa Renda Brasil está
suspensa. O programa preten-
de expandir o Bolsa Família.
“Ontem discutimos a propos-
ta, a possível proposta do Ren-
da Brasil. Eu ontem falei: está
suspenso. Vamos voltar a con-
versar”. O presidente informou
que a proposta apresentada a
ele pela equipe econômica “não
será enviada ao Parlamento”.

“Não podemos fazer isso aí,
como, por exemplo, a questão
do abono para quem ganha até
dois salários mínimos, seria um
décimo quarto salário. Não

podemos tirar de 12 milhões de
pessoas para dar para um Bol-
sa Família, um Renda Brasil,
seja lá o que for o nome desse
novo programa”, acrescentou,
ao discursar na cerimônia de
reativação do alto-forno 1 da
Usiminas.

No evento, o presidente
defendeu a adoção de medidas
que possibilitem a geração de
emprego e renda. “Ou o Bra-
sil começa a produzir, come-
ça realmente a fazer o plano
que interessa a todos nós, que
é o melhor programa social
que existe, que é o emprego,
ou nós estamos fadados ao
insucesso. Não posso fazer
milagre.                   Página 4
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Brasil tem 117 mil mortes e
3,7 milhões de casos

acumulados da Covid-19

Conflitos na pandemia se
multiplicam em condomínios

em São Paulo

Paraná quer realizar testes
da fase 3 da vacina russa

contra covid-19
O estado do Paraná pretende

realizar os testes da fase 3 da va-
cina russa contra o novo corona-
vírus, batizada de Sputinik V. A in-
formação foi dada na quarta-fei-
ra, (26) pelo diretor-presidente

do Instituto de Tecnologia do Pa-
raná (Tecpar), Jorge Callado, du-
rante uma audiência da comissão
externa da Câmara dos Deputa-
dos que trata das ações de enfren-
tamento à pandemia.     Página 4

rário e o último dia (sábado)
será iniciado com os pilotos
acelerando às 7h30.
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Doria diz que vacina chinesa pode
estar disponível no SUS em dezembro

Lembre sempre de lavar as mãos

cesar@cesarneto.com 

O governador de São Paulo,
João Doria, disse na quarta-fei-
ra, (26) que a vacina chinesa con-
tra o novo coronavírus, chama-
da CoronaVac, poderá estar dis-
ponível no Sistema Único de
Saúde (SUS) a partir de dezem-
bro. Isso vai depender de resul-
tados positivos da terceira fase
de testes e de aprovação pela
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).

No entanto, nem toda a po-
pulação brasileira poderia ser
vacinada em dezembro já que a
produção ainda seria insufici-
ente. A expectativa é que inici-
almente sejam disponibilizadas
45 milhões de doses, enviadas
pela China.

“Se tivermos esta terceira
fase de testagem bem concluída
no final do mês de outubro, ou
no máximo até a primeira quin-
zena de novembro, já em dezem-
bro deste ano teremos a vacina
disponível para a imunização da
população brasileira. Nesta pri-
meira etapa teremos acesso a 45
milhões de doses”, disse Doria.
“Mas com a ressalva de que pre-
cisaremos ter a aprovação dessa
terceira fase de testagem e apro-
vação também da Anvisa”, ressal-
tou Doria, em entrevista coletiva
hoje no Palácio dos Bandeiran-
tes, sede do governo paulista.

Depois, caso seja aprovada,
a vacina passaria a ser produzida
no país pelo Instituto Butantan,
que tem capacidade atualmente
de produzir 120 milhões de do-
ses, o suficiente para vacinar 60
milhões de pessoas (já que esta
vacina seria aplicada em duas
doses). O Butantan busca dupli-
car a sua capacidade de produ-
ção. Para isso ele precisa de do-
ações de R$ 130 milhões da ini-
ciativa privada. Até o final de ju-
lho, o estado arrecadou R$ 96
milhões da iniciativa privada
para dobrar essa capacidade de
produção.

Mas o governo paulista pen-
sa em aumentar ainda mais essa
capacidade de produção do Ins-
tituto Butantan. Por isso, o se-
cretário estadual de Saúde,
Jean Gorinchteyn, e o diretor
do Instituto Butantan, Dimas
Covas, estiveram reunidos com
o ministro interino da Saúde,
Eduardo Pazuello. Na reunião,
eles iriam solicitar ao Minis-
tério da Saúde o investimento
de R$ 1,9 bilhão para aumentar
a capacidade de produção de va-
cina do Butantan.

Segundo Doria, esse valor é
o mesmo que o governo cedeu à
Fiocruz, por meio de uma Me-
dida Provisória, para aplicação
no desenvolvimento da vacina

que está sendo desenvolvida pelo
laboratório AstraZeneca, em
parceria com a Universidade de
Oxford, também em fase avan-
çada de testes. A transferência
de tecnologia na formulação,
envase e controle de qualidade
da vacina será realizada por meio
de um acordo da empresa britâ-
nica com a Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), vinculada ao
Ministério da Saúde.

De acordo com Doria, a reu-
nião de hoje dos representantes
do governo paulista com o mi-
nistro foi bastante positiva. “Há
uma manifestação bastante pro-
ativa em relação ao Instituto
Butantan e descarto qualquer
expectativa negativa”, disse ele.
“A CoronaVac já tem 60 milhões
de doses garantidas independen-
temente de recursos do gover-
no federal. Nosso objetivo, na
solicitação desse recurso, é am-
pliar capacidade de produção da
vacina e também de outras vaci-
nas. Lembro que o Instituto Bu-
tantan produziu 100% da vacina
contra a gripe disponível no SUS
este ano”, disse o governador.

A CoronaVac
A CoronaVac está na fase três

de testes, feita em humanos, re-
alizada no Brasil desde julho. Ao
todo, os testes com a Corona-

Vac estão sendo realizados em
nove mil voluntários em centros
de pesquisas de São Paulo, Rio
de Janeiro, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul, Paraná e do Dis-
trito Federal. A pesquisa clínica
é coordenada pelo Instituto Bu-
tantan e o custo da testagem é
de R$ 85 milhões, custeados
pelo governo paulista.

A CoronaVac é uma das va-
cinas contra o novo coronavírus
em fase mais adiantada de tes-
tes, junto com a que está sendo
desenvolvida pela Universidade
de Oxford. Na primeira e na se-
gunda etapa de testes, o labora-
tório chinês testou o produto em
cerca de mil voluntários na Chi-
na. Antes, o modelo experimen-
tal aplicado em macacos apre-
sentou resultados expressivos
em termos de resposta imune
contra as proteínas do vírus.

A vacina é inativada, ou seja,
contém apenas fragmentos do
vírus, inativos. Com a aplicação
da dose, o sistema imunológico
passaria a produzir anticorpos
contra o agente causador da co-
vid-19, a doença provocada pelo
novo coronavírus. No teste, me-
tade das pessoas receberão a va-
cina e metade receberá placebo,
substância inócua. Os voluntári-
os não saberão o que vão rece-
ber. (Agência Brasil)

Há seis meses, no dia 26 de
fevereiro, o estado de São Pau-
lo registrava o primeiro caso
confirmado do novo coronaví-
rus no país, um brasileiro que
havia chegado da Itália. No
mesmo dia, o governo paulista
criava o Centro de Contingên-
cia do Coronavírus – que, des-
de então, é o órgão responsá-
vel pela divulgação de dados e
políticas públicas relacionadas
à covid-19.

Nesses seis meses, o esta-
do paulista já registrou 776.135
casos confirmados de covid-19
[doença causada pelo novo co-

Seis meses após 1ª confirmação,
SP chega a 776 mil casos

de covid-19
ronavírus], com 10.465 deles
confirmados nas últimas 24 ho-
ras. Do total de infectados,
592.537 estão recuperados.

O estado tem agora 29.194
óbitos, com 282 mortes ocor-
ridas nas últimas 24 horas.

Há 4.987 pessoas internadas
em unidades de terapia intensi-
va (UTI) de todo o estado em
casos suspeitos ou confirmados
do novo coronavírus, além de
6.355 internadas em enferma-
rias. A taxa de ocupação de lei-
tos de UTI está em 54,9% no
estado e em 52,9% na Grande
São Paulo. (Agência Brasil)

Conflitos na pandemia se multiplicam
em condomínios em São Paulo

Os conflitos em condomí-
nio se multiplicaram durante a
pandemia de coronavírus, segun-
do a Associação das Administra-
doras de Bens Imóveis e Condo-
mínios (AABIC). Os registros de
queixas dobraram e até triplica-
ram em alguns prédios de acor-
do com a entidade que reúne
empresas que administram cer-
ca de 16 mil condomínios.

As reclamações cresceram na
proporção em que as pessoas pas-
saram a ficar mais tempo em casa,
na avaliação do presidente da as-
sociação, José Roberto Graiche
Junior. “O pessoal, antes da pan-
demia, não estava acostumado a
ficar tanto tempo dentro de casa.
Agora, tem que trabalhar em casa
e conciliar a escola dos filhos com
estudo online”, explica.

O barulho tem sido a maior
reclamação no período, segun-
do ele. “O barulho de pessoas
dentro da unidade: fazendo aula
de música, arrastando móvel ou
as crianças brincando naqueles
condomínios onde não está libe-
rado o playground”, destaca.

As reformas também se tor-
naram objeto de várias disputas.
“Agora, com a flexibilização [da
quarentena], as obras dentro das
unidades voltaram, com algumas
restrições, algumas regras para
poder acomodar tanto a pessoa
que precisa fazer reforma como
as que ainda estão em casa”,
acrescenta.

Diálogo
Porém, de acordo com Grai-

che, a maior parte dos conflitos
têm sido resolvido com diálogo
entre síndicos e moradores.
“Uma simples conversa do sín-
dico ou zelador, dando um toque
de que a pessoa está incomodan-
do o vizinho, a grande maioria
das vezes já resolve. Ou uma sim-
ples conversa entre os próprios
vizinhos”, ressalta.

Síndico de um condomínio
com aproximadamente 1,6 mil
pessoas em 448 apartamentos,
Paulo Werneck diz que tem bus-
cado o bom senso e se desdo-
brado para mediar as diferentes
opiniões. “A gente está tendo que

ser prefeito, advogado, presiden-
te. Cada um quer uma coisa. A
pessoa tem que entender que o
direito acaba onde começa o do
vizinho”, comenta sobre as difi-
culdades em gerir o condomínio
na região do Morumbi, zona sul
da capital paulista.

Paulo conta que, antes da
pandemia tinha que lidar, em
média, com três ou quatro recla-
mações de moradores. No últimos
dois meses, no entanto, o síndico
já teve que mediar mais de 20 con-
flitos. “Tem muita reclamação de
barulho. Criança pulando. Mesmo
não sendo tarde da noite o pesso-
al reclama, porque as crianças não
têm onde brincar”, conta a respeito
de como o home office [trabalho
em casa] fez parte dos moradores
ficarem mais exigentes em rela-
ção ao silêncio.

Quando isso ocorre, o síndi-
co diz que tenta conversar com
o morador do apartamento de
onde vem o barulho. “Quando o
barulho é muito alto, a gente ten-
ta conversar”, diz. No caso das
unidades com crianças, às vezes

um tapete ou uma conversa com
os pequenos ajuda a reduzir o
incomodo para o vizinho.

Uma novidade da pandemia são,
segundo Paulo, as reclamações so-
bre o uso de máscara nos espaços
internos do condomínio. Ele expli-
ca que, como parâmetro, os prédi-
os adotam normas semelhantes às
da prefeitura e do governo estadual
para o funcionamento do comércio
e serviços. “Tem sempre um ou ou-
tro que esquece ou fala que não acha
certo usar, porque está fazendo exer-
cício físico. As academias exi-
gem máscara. A gente procura se
adequar à norma do governo,
buscando a realidade do condo-
mínio”, conta.

Mas, mesmo com os desen-
tendimentos, o síndico diz que
os moradores têm buscado o
entendimento e sido solidários
nos tempos difíceis. “Apesar dos
conflitos, eu diria que o pessoal
está mais solidário um com ou-
tro. Tem feito ações dentro do
condomínio para ajudar comuni-
dades mais próximas”, diz.
(Agência Brasil)

SP lança o “Meu Emprego Vaga Certa”
para facilitar contratação de cidadãos

O Governador João Doria
anunciou, na quarta-feira (26), o
lançamento da plataforma onli-
ne “Meu Emprego Vaga Certa”,
criada para ampliar as oportu-
nidades de cidadãos em busca
de trabalho e facilitar o proces-
so de contratação pelas empre-
sas. O projeto é gratuito e con-
ta com um banco de 1,8 milhão
de currículos de trabalhadores
de todo estado.

 “O ‘Meu Emprego Vaga Cer-
ta’ vai permitir que as empre-
sas rapidamente encontrem
trabalhadores certos para as
vagas certas. A plataforma foi
criada pelo Estado de São
Paulo para intermediar e agi-
lizar a contratação de mão de
obra qualificada para o mer-
cado de trabalho. Esta é uma
boa informação, de um Go-
verno que valoriza a saúde e a
proteção à vida, mas também
e economia e a geração de em-
prego e renda”, destacou o Go-
vernador João Doria.

Todos os cidadãos que vivem

no estado de São Paulo e possu-
em o cadastro no Sistema Naci-
onal do Emprego (SINE), do
Governo Federal, terão os cur-
rículos disponibilizados na pla-
taforma de forma automática.
Eles poderão ter os dados visu-
alizados por empresas de todo
estado, o que amplia as chances
de contratação.

A plataforma “Meu Emprego
Vaga Certa” pode ser utilizada
por todas as empresas insta-
ladas em território paulista,
para busca dos currículos de
acordo com as necessidades
das vagas disponíveis. O pro-
jeto da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico vai
facilitar o preenchimento das
vagas e reduzir o tempo de
contratação.

O “Meu Emprego Vaga Cer-
ta” pode ser acessado por meio
do site ou de aplicativo. O pro-
jeto foi desenvolvido por uma
startup de tecnologia, em parce-
ria com a Secretaria de Desen-
volvimento Econômico.

Como funciona
Os cidadãos em busca de

emprego, que não estão no ban-
co de dados do SINE e querem
ser localizados pelas empresas,
devem realizar o cadastro, que
pode ser realizado no site
www.gov.br/pt-br/servicos/
buscar-emprego-no-sistema-
nacional-de-emprego-sine, no
aplicativo SINE Fácil ou nos
Postos de Atendimento ao Tra-
balhador (PATs) do Estado e das
prefeituras.

Para os empresários que
desejam contratar, basta aces-
sar o site vagacerta.sp.gov.br ou
baixar o aplicativo na loja vir-
tual. No momento, o sistema
está disponível apenas para An-
droid. Em breve, será liberado
no formato IOS.

No “Meu Emprego Vaga
Certa”, as empresas terão aces-
so a uma série de informações
relevantes dos candidatos. É
possível buscar profissionais
por região, profissão e expe-
riência, além de outras opções

de filtros. Dessa forma, a em-
presa seleciona o perfil deseja-
do e entra em contato direta-
mente com o participante para o
processo seletivo.

A Associação Paulista de
Supermercados (APAS), que re-
úne 1.468 empresas, firmou par-
ceria com a Secretaria de De-
senvolvimento Econômico e já
utiliza a plataforma para encon-
trar os profissionais. No total,
743 vagas de trabalho serão pre-
enchidas com os candidatos da
plataforma.

Mutirão do Emprego
A nova plataforma também

será utilizada pelas empresas
participantes do próximo Muti-
rão do Emprego online, realiza-
do pela União Geral dos Traba-
lhadores (UGT) em parceria da
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico. Com previsão para
ser realizado na segunda quinze-
na de setembro, o evento deverá
preencher cinco mil vagas de
emprego.

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

na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na Internet desde
1996, www.cesarneto.com tornou-se referência da liberdade
possível. Twitter @CesarNetoReal ... Email
cesar@cesarneto.com

+
CÂMARA (SP)
O vereador e ex-presidente Milton Leite segue falando pou-

co sobre os cenários nos quais o seu DEM (ex-PFL) tenha a chan-
ce de indicar - conforme diz o vice-governador Rodrigo Garcia -
o candidato a vice na chapa por reeleição do Bruno Covas (PSDB)

+
PREFEITURA (SP)
Em relação a senadora Mara Gabrili poder vir a ser candidata

a vice numa chapa ‘puro-sangue’ do PSDB pela reeleição de Bru-
no Covas, devemos lembrar que seu 1º suplente é ligado ao ex-
prefeito paulistano Kassab, que refundou e que é dono do PSD

+
ASSEMBLEIA (SP)
No maior e mais importante Parlamento estadual do Brasil,

rolam muito mais coisas - entre o Céu e a Terra dos governistas e
dos oposicionistas - do que sonham suas vãs ‘filosofias’ na CPI
das ‘fake news’, até acordarem nas urnas das possíveis reelei-
ções 2022

+
GOVERNO (SP)
Dono do novo PSDB, Doria segue considerando que Ciência

e Medicina tão acima da política. O risco tá nos erros de avalia-
ção da direção da Organização Mundial de Saúde, pois a Covid 19
voltou com força na Europa. As ‘vacinas’ podem chegar muito
tarde

+
CONGRESSO (BR)
Fora o senador (SP) major Olímpio - que pode deixar o PSL

caso Bolsonaro volte a ser sócio preferencial - o ex-governador
(SP), a senadora Mara Gabrili pode deixar a cadeira pro PSD do
Kassab, caso seja candidata em 2020 a vice-prefeita de São Paulo

+
PRESIDÊNCIA (BR)
A 2ª onda, que ameaça virar tsunami em países como França,

Espanha, Itália, Alemanha e Inglaterra, dos casos de contamina-
ção e mortes pelo mutante Corona vírus (Covid 19) pode acabar
auxiliando politicamente o Bolsonaro no Brasil e até o Trump
nos USA ...

+
JUSTIÇAS (BR)
Quanto mais o Supremo e a Justiça Eleitoral tentarem des-

construir o Poder Judiciário (do Superior Tribunal de Justiça, aos
Tribunais federais e estaduais) pra inocentar culpados e julgados,
mas DEUS – via Cristo Jesus - fará todas as Justiças Reais

+
H I S T Ó R I A S
Ontem a Sociedade Esportiva Palmeiras (novo nome desde

1942), que durante a 2ª Guerra Mundial sofreu perseguições polí-
ticas porque era Palestra Itália, completou 106 anos de fundação.
Entre seus torcedores ilustres, o atual Presidente Jair Bolsonaro
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Covid-19: Rússia prepara
aprovação de segunda
vacina, diz vice-premiê

A Rússia está se preparando para aprovar uma segunda vacina
contra a covid-19 no final de setembro ou início de outubro, disse
a vice-primeira-ministra, Tatiana Golikova, na quarta-feira (26).

Falando em uma reunião de governo televisionada, Golikova
disse ao presidente Vladimir Putin que testes clínicos de estágio
inicial da vacina, desenvolvida pelo instituto de virologia Vector
da Sibéria, serão finalizados até o final do mês que vem.

“Até o dia de hoje, não houve complicações entre aqueles va-
cinados nos estágios inicial e intermediário dos testes”, disse ela.

Sputnik V
No início deste mês, a Rússia se tornou o primeiro país a

conceder uma aprovação regulatória a uma vacina contra a co-
vid-19 depois de menos de dois meses de testes em humanos.

A vacina aprovada, batizada de Sputnik V em homenagem ao
primeiro satélite do mundo, um feito da antiga União Soviética,
foi elogiada pelas autoridades russas por ser segura e eficiente.

Mas especialistas ocidentais estão céticos com a aprovação russa
da Sputnik V, desaconselhando seu uso até que ela passe por todos
os testes e etapas regulatórias internacionalmente aprovados.

O fundo soberano da Rússia disse nesta quarta-feira que a
fase final dos testes clínicos da Sputnik V estão começando.

O fundo ainda disse que 40 mil pessoas participarão dos tes-
tes finais e que testes semelhantes também serão realizados em
outros cinco países, incluindo o Brasil.

Sergei Sobyanin, prefeito de Moscou, disse que os moradores
da capital russa podem se inscrever para participar dos testes.

Os testes finais, realizados em um número grande de pesso-
as, normalmente são considerados precursores essenciais para
uma vacina obter aprovação regulatória. (Agência Brasil)

Opas: jovens impulsionam
disseminação da

covid-19 nas Américas
Os jovens estão impulsionando a disseminação do novo co-

ronavírus nas Américas, disse a diretora da Organização Pan-
Americana de Saúde (Opas), Carissa Etienne, na terça-feira (25),
observando que os números de mortes e de casos dobraram na
região nas últimas seis semanas.

Em videoconferência com repórteres, Etienne criticou os go-
vernos que precipitaram as reaberturas econômicas, apesar dos da-
dos que mostram o agravamento da pandemia. “Isso não é um bom
sinal. Desejar que o vírus desapareça não funcionará”, disse ela, de-
talhando o que descreveu como “desconexão real” entre a flexibili-
zação das medidas de contenção e a disseminação contínua do vírus.

A Opas é o braço da Organização Mundial da Saúde (OMS)
nas Américas, com sede em Washington.

Desde julho, os casos do novo coronavírus nas Américas mais
do que dobraram, para cerca de 12 milhões de infecções confir-
madas, enquanto as mortes dispararam, aproximadamente na
mesma taxa de aceleração, para cerca de 450 mil, de acordo com
dados da Opas.

Etienne disse que a grande maioria dos casos notificados de
covid-19 nas Américas ocorreu entre pessoas de 19 a 59 anos, mas
que quase 70% das mortes foram entre indivíduos com 60 anos ou
mais. “Isso indica que os jovens estão, principalmente, impulsio-
nando a propagação da doença em nossa região”, acrescentou.

O recente aumento de casos em vários países caribenhos,
incluindo as Bahamas, também é uma preocupação crescente,
afirmou Etienne, com novas infecções não apenas causadas pelo
turismo, mas também pelo regresso de residentes.

Em geral, os governos devem basear suas decisões de rea-
bertura nos melhores dados disponíveis, expandir a testagem e
contratar programas de rastreamento para melhor identificar e
controlar os picos dos casos, disse ela.

Seis dos dez países mais afetados do mundo são da América,
lembrou Etienne, citando os Estados Unidos, o Brasil, México,
a Colômbia, o Peru e a Argentina. (Agência Brasil)

O Índice de Confiança da
Construção (ICST), divulgado na
quarta-feira, (26), no Rio de Ja-
neiro, pelo Instituto Brasileiro
de Economia, da Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV Ibre), subiu
4,1 pontos e alcançou 87,8 pon-
tos em agosto. Esta é a quarta alta
seguida, depois das quedas per-
cebidas em março e abril, no
começo da pandemia de covid-
19, que paralisou boa parte dos
setores econômicos do país.
Com isso, o índice recuperou
82% dessas perdas.

Segundo a coordenadora de
Projetos da Construção da FGV
Ibre, Ana Maria Castelo, a ele-
vação ocorreu nos dois grupos
componentes do índice, influen-
ciados por perspectivas menos
pessimistas para os próximos
meses e pela melhora da situa-

ção atual. Mas ela destaca que o
cenário geral ainda é difícil para
os empresários do setor.

“A sondagem [pesquisa]
mostra que a confiança dos em-
presários da construção está pró-
xima do patamar pré-covid, re-
fletindo a evolução favorável de
seus dois componentes. Contu-
do, mesmo com a retomada a um
cenário anterior de atividades, o
ciclo produtivo foi afetado, uma
vez que, durante a pandemia,
muitos negócios foram adiados
ou cancelados. Para 35,6% das
empresas, os negócios continu-
am fracos, contra 29% em feve-
reiro, o que significa que a reto-
mada está sendo mais difícil para
algumas empresas”, explicou.

Crescimento
O Índice de Situação Atual

(ISA-ST) alcançou 81,8 pontos,
com um crescimento de 5,8 pon-
tos, o terceiro seguido. Assim, o
indicador está 4,9 pontos abaixo
do alcançado em fevereiro, quan-
do ficou em 86,7 pontos, o mai-
or valor deste ano. Já o indicador
de situação atual dos negócios
(ISA-CST) recuperou 6,8 pontos
no mês, atingindo 84,0 pontos. O
indicador de carteira de contra-
tos chegou em 79,8 pontos, um
aumento de 4,9 pontos.

O Índice de Expectativas (IE-
CST) subiu 2,4 pontos e atingiu
94,1 pontos. A recuperação acu-
mulada representa 87,5% das
perdas ocorridas em março e
abril. O indicador de demanda
prevista avançou 1,9 ponto, para
94,0 pontos, e o de tendência dos
negócios subiu 2,7 pontos, fe-
chando agosto em 94,1 pontos.

Para o Nível de Utilização da
Capacidade (Nuci), o aumento
foi de 3,6 pontos percentuais,
indo para 73,5%. A maior con-
tribuição veio do Nuci de Mão
de Obra, que avançou 3,8 pon-
tos percentuais, chegando a
75,2%. O Nuci de Máquinas e
Equipamentos subiu 2,6 pontos
percentuais, ficando em 64,5%.

O FGV Ibre destaca que hou-
ve queda “expressiva” no quesi-
to Demanda Insuficiente como
fator de limitação, que passou de
60,3% em abril para 44,4% em
agosto, o mesmo percentual ve-
rificado desde fevereiro de
2015, quando ficou em 44,1%.
Segundo Ana Maria, isso se deve
ao bom desempenho nas vendas
no mercado imobiliário resi-
dencial nos últimos meses.
(Agência Brasil)

CNC: queda na intenção de consumo
das famílias desacelera

A Intenção de Consumo das
Famílias (ICF) apresentou a
quinta retração consecutiva em
agosto (-0,2%), permanecendo
com a pontuação estável no com-
parativo mensal com 66,2 pontos
em uma escala de zero a 200 pon-
tos. Este é o pior índice para um
mês de agosto desde o início da
série histórica, em janeiro de
2010, segundo a Confederação
Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC).

A queda em relação a julho,
no entanto, é a menos intensa re-
gistrada nos últimos cinco me-
ses. Em comparação com o mes-
mo mês de 2019, o recuo foi de
27,6%. O indicador está abaixo
do nível de satisfação (100 pon-
tos) desde abril de 2015.

De acordo com o presidente
da CNC, José Roberto Tadros,
os resultados de agosto mostram
que os brasileiros permanecem
conscientes da importância da

sua renda e cautelosos com o
consumo. “O momento atual per-
manece incerto e exige cautela
das famílias. Contudo, os resul-
tados negativos já demonstram
desaceleração”, afirmou Tadros,
em nota.

Perspectivas melhoram
Após três quedas seguidas,

Perspectiva Profissional foi
o item que apresentou o mai-
or  crescimento no mês
(+4,6%), chegando a 70,8
pontos. O indicador Perspec-
tiva de Consumo também re-
gistrou variação positiva (+1,5%),
após quatro meses de retração e
alcançou 60,9 pontos.

“Esse aumento da expectati-
va de consumir em agosto reve-
la que, apesar de as famílias ain-
da demonstrarem uma percep-
ção negativa em relação ao con-
sumo atual, as expectativas para
o longo prazo já são otimistas”,

disse a economista da CNC res-
ponsável pelo estudo, Catarina
Carneiro da Silva.

O momento atual, no entan-
to, ainda apresenta resultados ne-
gativos, apesar da desaceleração
das taxas. O item Emprego Atual
recuou 0,5%, seu quinto resulta-
do negativo seguido, mas o me-
nos intenso em cinco meses. Com
85,1 pontos, o indicador terminou
agosto como o mais alto entre os
índices da pesquisa.

Já o indicador Renda Atual
registrou retração de 3,4%, tam-
bém a quinta consecutiva, che-
gando a 76,8 pontos, o menor
nível da série histórica. A varia-
ção negativa, porém, assim como
a do item referente ao emprego,
foi a menos intensa do período,
apesar de ter sido a mais negati-
va entre os indicadores da pes-
quisa em agosto.

“Percebe-se que a renda das
famílias continua sendo afetada

pela crise da covid-19, apesar de
dar sinais de uma recuperação
gradual. Além disso, os brasilei-
ros demonstraram percepções
menos negativas em relação ao
mercado de trabalho”, analisou
a economista da Confederação.

O item Nível de Consumo
Atual chegou à quinta queda
mensal consecutiva (-0,5%) mas
foi a menos intensa no período.
O indicador caiu a 49,2 pontos,
o menor nível desde novembro
de 2016.

Já o indicador Momento
para Duráveis, que avalia o que
os consumidores pensam sobre
a aquisição de bens como ele-
trodomésticos, eletrônicos, car-
ros e imóveis, cresceu 2,1%,
após acumular quatro quedas se-
guidas. O item, no entanto, foi o
que obteve a maior queda anual
(-36,1%) entre os pesquisados
e fechou o mês com 40 pontos.
(Agência Brasil)

Número de lojas exclusivamente
virtuais cresce 40,7% em 2020

Um levantamento feito pela
empresa de carteiras digitais
PayPal Brasil e pela consultoria
de pesquisas BigData Corp di-
vulgado na quarta-feira, (26)
mostra que o mercado de co-
mércio online cresceu 40,7%
entre 2019 e 2020, chegando a
1,3 milhão de lojas virtuais. En-
tre 2018 e o ano passado, o au-
mento havia sido de 37,6%.

Para o diretor de Vendas e
Desenvolvimento de Negócios
do PayPal, Thiago Chueiri, a ex-
pansão do comércio virtual nes-
te ano ganhou um impulso extra
com a quarentena causada pelo
novo coronavírus. “Claro que
pega uma parte do reflexo da
pandemia que digitalizou bastan-

te consumidores empreendedo-
res também. Os dois lados da
cadeia. A quarentena forçou
drasticamente essa digitaliza-
ção”, ressaltou.

Para ele, a quarentena forçou
especialmente as empresas a
aderirem ao modelo de vendas
pela internet. “Grande parte é de
pequenos empreendedores bus-
cando a sobrevivência nesse
novo contexto. Dependiam de
um ponto físico e tiveram que se
adaptar”, acrescentou.

Além disso, Chueiri relaci-
ona o crescimento expressivo do
número de lojas virtuais, em
comparação aos negócios físi-
cos, que têm se expandido a uma
média de 10% ao ano, à situa-

ção econômica do país. “Uma
piora da situação econômica, em
geral, leva as pessoas a buscarem
mais alternativas para empreen-
der”, enfatizou.

Pequenos negócios
A maior parte das páginas

que fazem vendas na internet
(88,7%) é, segundo a pesquisa,
formada por pequenos negócios
com até 10 mil visitas por mês.
As grandes empresas, com mais
de meio milhão de visitas men-
sais, respondem por 8,7% do
total de lojas virtuais.

Mais da metade (52,6%) não
têm empregados, com apenas os
sócios trabalhando na manuten-
ção do empreendimento, e 48%

faturam até 250 mil por ano.
O preço médio dos produtos

é de até R$ 100 em 76,6% das
lojas virtuais. Em 10,7% delas,
a faixa média de preços é acima
de R$ 1 mil.

Apesar do crescimento des-
te ano ter tido o impulso da pan-
demia, o diretor do PayPal acre-
dita que existem mudanças de com-
portamento que serão incorporadas
à vida cotidiana. “Você uma vez que
experimentou isso, passa a fazer
parte do seu cotidiano. E a gente sabe
que o home office vai estar muito
mais presente no cotidiano do con-
sumidor brasileiro e digital. Estan-
do mais presente em casa, tende a
consumir mais pelos meios digi-
tais”, analisou. (Agência Brasil)

A confiança do empresaria-
do brasileiro para o mês de agos-
to está em alta, mas continua abai-
xo do patamar, na comparação
com o mesmo mês de 2019. É o
que revela o Índice de Confiança
do Empresário Industrial (ICEI)
por setor, divulgado na quarta-fei-
ra, (26) pela Confederação Naci-
onal da Indústria (CNI).

O levantamento destaca que
o índice de agosto aumentou em
28 dos 30 setores industriais
analisados, e que em todos eles
superou a marca dos 50 pontos,
limite que, quando suplantado,
indica confiança por parte do
empresariado.

No caso da indústria da trans-
formação, o índice chegou a 57,5
pontos, contra 59,4 pontos de
agosto de 2019. Tendo como re-
corte a indústria extrativa, atingiu
57,2 pontos em agosto de 2020,
número 3,4 pontos maior do que
o de julho. Já o da construção so-
mou 54 pontos – número 7,7 pon-
tos maior do que o do levantamen-
to anterior, e 19,2 pontos maior
do que o de maio.

De acordo com a CNI, os
setores mais confiantes são
os de produtos de minerais
não metálicos, com 63,3 pon-
tos;  produtos de borracha
(62,8) e produtos de plástico
(61,7). O levantamento apon-
ta, ainda, que os empresários
do setor de produtos farmo-

Pesquisa da CNI diz que
confiança da indústria cresce

em 28 setores
químicos e farmacêuticos
registraram 61,4 pontos, e os dos
produtos de madeira, 60,2.

Os setores que apresentaram
os indicadores mais baixos fo-
ram os da manutenção, reparação
e instalação de máquinas e equi-
pamentos (50,2 pontos), seguidos
da impressão e reprodução de
gravações (50,3) e calçados e
suas partes (50,4). “Também pró-
ximo do limiar que divide a con-
fiança positiva da negativa estão
os empresários de couros e arte-
fatos de couro (50,7) e outros
equipamentos de transporte
(50,8)”, informou a CNI.

Ainda segundo a pesquisa, a
região brasileira que apresentou
maior confiança foi a Norte,
onde o índice ficou em 59 pon-
tos. O Sul vem em segundo lu-
gar (58 pontos), depois apare-
cem o Nordeste (56,5), Centro-
Oeste (56,4) e Sudeste (55,3).

Tendo como recorte o porte
das empresas, o índice maior foi
o das grandes indústrias (57,8
pontos). Nas médias das indús-
trias, o índice cai para 56,8 pon-
tos e, por último, as pequenas,
com 55,1 pontos.

A pesquisa foi feita entre os
dias 3 a 13 de agosto, e contou
com a participação de 2.328
empresas. Destas, 913 são de
pequeno porte, 855 de médio
porte e 560 de grande porte.
(Agência Brasil)

Congresso promulga emenda que
torna o Fundeb permanente

O presidente do Congresso
Nacional, senador Davi Alco-
lumbre, promulgou na quarta-
feira, (26) a Emenda Constitu-
cional (EC) 108/20 que torna
permanente o Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valoriza-
ção dos Profissionais da Educa-
ção (Fundeb). A medida amplia
de 10% para 23% a participação
da União no financiamento da
educação básica e altera a for-
ma de distribuição dos recursos
entre os entes federados.

Para Alcolumbre, a emenda
é uma das contribuições mais re-
levantes e de maior impacto so-
cial que o Congresso Nacional
incorporou nos últimos tempos
no patrimônio jurídico brasilei-
ro. “Apenas um olhar especial
para os nosso jovens e crianças
poderá nos redimir como soci-
edade e nos justificar como na-
ção”, disse.

Ele destacou a conciliação e
comprometimento de deputados
e senadores para assegurar a tra-
mitação e aprovação da matéria.
O texto foi aprovado na Câmara

dos Deputados em julho e, na ter-
ça-feira, (25), foi apreciada no
Senado em primeiro e segundo
turno, e aprovado por unanimi-
dade. “Hoje nós asseguramos na
Constituição a perenidade da
educação. A educação, que
aguardava a décadas esse gesto
do Parlamento brasileiro”, dis-
se o senador durante sessão so-
lene virtual.

O relator do texto no Sena-
do, senador Flávio Arns (Rede-
PR), pediu o mesmo comprome-
timento dos parlamentares para
a regulamentação da emenda.
“Que nós trabalhemos juntos,
buscando esse diálogo, para che-
garmos a um entendimento com
ampla participação da socieda-
de. O Brasil precisa de educação,
na pós-pandemia [da covid-19] a
educação tem que ser priorida-
de absoluta. É ela que vai melho-
rar a economia, a saúde e dizer
o que será necessário na assis-
tência social”, disse.

Política de Estado
Para o presidente da Câma-

ra, Rodrigo Maia, mesmo saben-

do de todas as dificuldades pe-
las quais passa o orçamento pú-
blico federal, os parlamentares
chegaram a um valor que reafir-
ma a importância da valorização
e da melhoria da qualidade da
educação.

“Quando nós decidimos que
a educação é prioridade, que pre-
cisa de mais recursos, é uma de-
cisão política de colocar mais
recursos em uma área, sabendo
que outras áreas terão menos pri-
oridades”, disse Maia.

Por isso, para ele, o Con-
gresso “precisa continuar votan-
do as matérias que modernizam o
Estado brasileiro”, como as refor-
mas tributária e administrativas.
“Para um país que tem uma carga
tributária tão alta, a escolha é im-
portante, e hoje fizemos a esco-
lha pela educação, a escolha pe-
las nossas crianças”, ressaltou.

A relatora da proposta na Câ-
mara, deputada Professora Do-
rinha Seabra (DEM-TO), desta-
cou a ampliação do Fundeb para
o atendimento da educação in-
fantil, reconhecida como passo
fundamental para educação bási-

ca. “A cada 100 crianças, nós
atendemos 36, em média, e man-
damos para casa 64 crianças di-
zendo que o Brasil não conse-
gue assegurar a sua educação”,
disse, lembrando que, dos novos
recursos que serão repassados
pela União, 5% deverão, obriga-
toriamente, ser dedicados à aber-
tura de vagas e permanência de
crianças na educação infantil.

Para ela, o texto da emenda
reconhece e incentiva os profis-
sionais da educação e se esfor-
ça para reduzir as desigualdades
educacionais, “essencial para o
crescimento do país”.

“Hoje temos condição de,
com políticas acertadas, atender
e respeitar e valorizar esta edu-
cação que é tão importante para
o nosso Brasil, que precisa e
quer ter um novo momento do
ponto de vista da economia. Não
existe crescimento econômico,
emprego, país rico, se a sua edu-
cação não garante a aprendiza-
gem, se a educação não é boa,
se seus profissionais não são
respeitados”, disse a deputada.
(Agência Brasil)



GAIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME Nº 07.587.384/0001-30

Edital de Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de Certifi cados 
de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 18ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. 

Ficam convocados os senhores titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA”) em 
circulação da 1ª Série da 18ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora” e “CRA”, respectivamente), nos termos do 
“Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio da 1ª Série da 18ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis 
do Agronegócio da Gaia Securitizadora S.A., lastreados em Certifi cado de Direitos Creditórios do Agronegócio Emitido 
pela FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda.” (“Termo de Securitização”), a se reunirem em 2ª (segunda) 
convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar no dia 14 de setembro de 2020, às 14 horas 
(“Assembleia”), exclusivamente por videoconferência online, na plataforma https://meet.google.com, sem 
possibilidade de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº 625/2020 (“ICVM 625”), 
através das orientações descritas abaixo, a fi m de deliberar sobre as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia: (a) 
a renúncia ao exercício do disposto nas cláusulas 5.10.2, itens (ii) e (iii) do Termo de Securitização, tendo em vista a 
reestruturação societária a ser implementada pela Summit Brazil Renewables, LLC, controladora do grupo da FS 
Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda. (“Devedora”), a qual será realizada por meio de uma 
incorporação reversa, na qual a Devedora irá incorporar a sua atual cotista majoritária, Summit Brazil Renewables 
Participações Ltda., conforme descrito em solicitação enviada pela Devedora à Emissora, com cópia para Simplifi c 
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”), em 3 de agosto de 2020 
(“Solicitação”); (b) aprovar, nos termos indicados na Solicitação disponibilizada no site http://gaiasec.com.br/ri/
emissoes/, a alteração da defi nição de “Summit”; e (c) autorizar a Emissora, o Agente Fiduciário e a Devedora a realizar 
a alteração dos documentos da operação, para padronização dos conceitos de acordo com o deliberado na presente 
assembleia.  A Emissora ressalta que a Assembleia, em segunda convocação, será instalada com a presença de qualquer 
número de Titulares de CRA, observado que o quórum de instalação não poderá ser inferior a 20% (vinte por cento) dos 
CRA em Circulação, sendo que, para a aprovação das matérias acima, serão necessários votos favoráveis de Titulares dos 
CRA que representem, no mínimo, a maioria dos CRA em Circulação presentes na Assembleia de Titulares de CRA.  Em 
conformidade com a ICVM 625, o acesso à Assembleia será disponibilizado pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário 
àqueles que enviarem um correio eletrônico para juridico@grupogaia.com.br e spestruturacao@simplifi cpavarini.com.
br, com os documentos de representação, em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. Para fi ns de verifi cação 
da regular representação, serão aceitos como documentos de representação: (i) pessoa física – cópia digitalizada do 
documento de identidade com foto e assinatura do Titular dos CRA, ou caso representado por procurador, cópia 
digitalizada da respectiva procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e 
assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a 
procuração deverá estar com fi rma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica; (ii) demais 
participantes: a) cópia do estatuto ou contrato social ou documento equivalente, acompanhado de documento societário 
que comprove a representação legal do Titular dos CRA, e cópia digitalizada de documento de identidade do respectivo 
representante legal com foto e assinatura; b) caso representado por procurador, cópia digitalizada da procuração 
acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de 
identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com fi rma reconhecida 
sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica. Nos termos do art. 3º da ICVM 625, será admitido o envio 
de instrução de voto previamente à realização da assembleia, o qual será disponibilizado pela Emissora em seu site 
http://gaiasec.com.br/ri/emissoes/. O Titular de CRI que desejar exercer o voto por instrução de voto a distância deverá 
preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços 
eletrônicos juridico@grupogaia.com.br e spestruturacao@simplifi cpavarini.com.br até o horário da Assembleia, 
acompanhado dos documentos de representação indicados acima, de forma que sua presença e voto sejam 
contabilizados à Assembleia. Após o horário de início da Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem sua presença 
verifi cada em conformidade com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica 
de realização da Assembleia, verbalmente ou por meio do chat que fi cará salvo para fi ns de apuração de votos.  A 
emissora, o Agente Fiduciário e a Devedora permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA 
no ínterim da presente convocação e da Assembleia. São Paulo, 25 de agosto de 2020. GAIA SECURITIZADORA S.A.
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Highline do Brasil II Infraestrutura de Telecomunicações S.A.
CNPJ nº 27.902.165/0001-05 - NIRE 35.300.511.131

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/06/2020
1. Data, Hora e Local: Aos 30/06/2020, às 10h, na sede social da Highline do Brasil II Infraestrutura de 
Telecomunicações S.A. (“Companhia”), São Paulo/SP, Avenida Nove de Julho, nº 5.229 e 5.257, 4º andar, 
conjuntos 41-A e 42-B, Jardim Paulista, CEP 01407-200. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as 
formalidades de convocação por estar presente o único acionista da Companhia, titular da totalidade do 
capital social votante da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4°, da Lei nº 6.404/76, conforme 
alterada (“Lei das S.A.’’), conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas 
da Companhia. 3. Mesa: Presidida pelo Sr. Fernando Diez Viotti e secretariada pelo Sr. Daniel Lafer 
Matandos. 4. Ordem do Dia: Reuniram-se os acionistas da Companhia para deliberar sobre as 
seguintes matérias: (i) apresentação de proposta vinculante ao Grupo OI para aquisição de uma UPI a 
ser composta de Itens de Infraestrutura, licenças e demais ativos e bens, a ser constituída no processo 
de recuperação judicial do Grupo OI; (ii) apresentação de proposta vinculante ao Grupo OI para 
aquisição de uma UPI a ser composta de ativos, contratos, direitos e obrigações relacionados ao 
negócio de telefonia móvel, a ser constituída no processo de recuperação judicial do Grupo OI; 
(iii) aquisição de 200 ativos (torres de telecomunicações) pertencentes a AlfaErb Telecomunicações 
Ltda.; (iv) aquisição de 19 ativos (torres de telecomunicações) pertencentes à CR2 Cessão de 
Infraestrutura Ltda.; (v) aquisição de 121 ativos (torres de telecomunicações) pertencentes à Clemar 
Engenharia Ltda. e; (vi) aquisição do direito de uso e exploração, pelo prazo de 60 anos, de uma área 
situada no Condomínio Torre Seller Center Niterói, na Rua da Conceição, 188, na Cidade de Niterói, 
Estado do Rio de Janeiro. 5. Deliberações: Instalada a assembleia geral e sendo dispensada a leitura 
dos documentos e propostas constantes da ordem do dia, os acionistas presentes, representando a 
totalidade do capital social votante da Companhia, deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer 
ressalvas ou restrições, o quanto segue: 5.1. Aprovar a apresentação de proposta vinculante ao Grupo 
OI para aquisição de uma UPI a ser composta de Itens de Infraestrutura, licenças e demais ativos e 
bens, a ser constituída no processo de recuperação judicial do Grupo OI; 5.2. Aprovar a apresentação 
de proposta vinculante ao Grupo OI para aquisição de uma UPI a ser composta de ativos, contratos, 
direitos e obrigações relacionados ao negócio de telefonia móvel, a ser constituída no processo de 
recuperação judicial do Grupo OI; 5.3. Aprovar a aquisição de 200 ativos (torres de telecomunicações) 
pertencentes a AlfaErb Telecomunicações Ltda., autorizando a Diretoria a celebrar o contrato de 
compra e venda, e adotar as medidas necessárias para implementar a Operação; 5.4. Aprovar a 
aquisição de 19 ativos (torres de telecomunicações) pertencentes à CR2 Cessão de Infraestrutura Ltda. 
autorizando a Diretoria a celebrar o contrato de compra e venda, e adotar as medidas necessárias para 
implementar a Operação; 5.5. Aprovar a aquisição de 121 ativos (torres de telecomunicações) 
pertencentes à Clemar Engenharia Ltda., autorizando a Diretoria a celebrar o contrato de compra e 
venda, e adotar as medidas necessárias para implementar a Operação e; 5.6. Aprovar aquisição do 
direito de uso e exploração, pelo prazo de 60 anos, de uma área situada no Condomínio Torre Seller 
Center Niterói, na Rua da Conceição, 188, na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, autorizando 
a Diretoria a celebrar o contrato de compra e venda, e adotar as medidas necessárias para implementar 
a Operação. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer 
uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, 
conforme disposto no artigo 130, §1° da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, foi por todos os 

Paulo/SP, 30/06/2020. Fernando Diez Viotti - Presidente; Daniel Lafer Matandos - Secretário. 
JUCESP nº 322.620/20-0 em 21/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Brazilian Securities 
Companhia de Securitização

NIRE 35.300.177.401-CVM nº 18759 - CNPJ/ME nº 03.767.538/0001-14 - Sociedade por Ações (“Securitizadora”)
Edital de Convocação - Da Primeira Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis 

Imobiliários das 255ª e 256ª Séries da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização
Ficam convocados os senhores Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 255ª e 256ª Séries da 1ª 
Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), para a 
Primeira Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Primeira Assembleia”), nos termos da Cláusula 12 do Termo de 
Securitização de Créditos Imobiliários dos CRI (“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 2ª convocação, de 
forma exclusivamente digital, coordenada pela Securitizadora, a se realizar no dia 09 de setembro de 2020, 
às 14:30 horas, para deliberar sobre 1) alteração da tabela de amortização do CRI 255 descrita no Anexo II, de-
vendo ser ajustada para acompanhar a curva de amortização do fl uxo de prestações, calculadas pela Tabela Pri-
ce, a partir do saldo do CRI 255, na última data de vencimento, anterior à realização da Primeira Assembleia, pelo 
prazo remanescente do CRI, contados a partir da próxima data de vencimento após a realização da Primeira As-
sembleia e pela taxa de juros do CRI 255; 2) adoção em defi nitivo da forma de Pagamento Sequencial das Obri-
gações Relativas ao Patrimônio Separado, conforme descrito na cláusula 2.9 do Termo de Securitização; e 3) a 
suspensão da atualização periódica do serviço de classifi cação de risco, conforme cláusula 5.2 do Termo de Secu-
ritização, a partir da realização da Primeira Assembleia. Não será admitido o uso da instrução de voto à distân-
cia, a manifestação do voto deverá ser feita no momento da Primeira Assembleia, através do acesso à platafor-
ma digital. Para que recebam o link de acesso à Primeira Assembleia, a ser disponibilizado pela Securitizadora, 
que será realizada pela plataforma Microsoft Teams e deverá, necessariamente, ser acessada com câmera, os Ti-
tulares dos CRI deverão encaminhar os documentos de representatividade descritos a seguir, preferencialmente, 
em até 2 (dois) dias úteis antes da Primeira Assembleia tanto para a Securitizadora, quanto para a Oliveira Trust 
DTVM S.A. (“Agente Fiduciário”), nos seguintes e-mails: produtos.bs@grupopan.com e ger1.agente@oliveira-
trust.com.br. Os documentos necessários para o investidor pessoa física são: cópia do documento de identidade 
do titular do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração: (i) com fi r-
ma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos docu-
mentos de identidade do titular do CRI e do outorgado. Os documentos necessários para os participantes pessoa 
jurídica são: a) cópia autenticada e digitalizada do estatuto, contrato social ou documento equivalente, acompa-
nhado de documento societário que comprove a representação legal do titular do CRI e; b) cópia digitalizada de 
documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da res-
pectiva procuração (i) com fi rma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de 
cópia digitalizada dos documentos dos outorgantes da procuração e do outorgado.

São Paulo, 27 de agosto de 2020
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Brazilian Securities 
Companhia de Securitização

NIRE 35.300.177.401-CVM nº 18759 - CNPJ/ME nº 03.767.538/0001-14 - Sociedade por Ações (“Securitizadora”)
Edital de Convocação - Da Quarta Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis 

Imobiliários das 353ª e 354ª Séries da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização
Ficam convocados os senhores Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 353ª e 354ª Séries da 1ª 
Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), para a 
Quarta Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Quarta Assembleia”), nos termos da Cláusula 12 do Termo de Se-
curitização de Créditos Imobiliários dos CRI (“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 2ª convocação, de 
forma exclusivamente digital, coordenada pela Securitizadora, a se realizar no dia 09 de setembro de 2020, 
às 16:30 horas, para deliberar sobre 1) a alteração da tabela de amortização do CRI 353 descrita no Anexo II, de-
vendo ser ajustada para acompanhar a curva de amortização do fl uxo de prestações, calculadas pela Tabela Pri-
ce, a partir do saldo do CRI 353, na última data de vencimento, anterior à realização da Quarta Assembleia, pelo 
prazo remanescente do CRI, contados a partir da próxima data de vencimento após a realização da Quarta As-
sembleia e pela taxa de juros do CRI 353; 2) adoção em defi nitivo da forma de Pagamento Sequencial das Obri-
gações Relativas ao Patrimônio Separado, conforme descrito na cláusula 2.9 do Termo de Securitização e 3) a sus-
pensão da atualização periódica do serviço de classifi cação de risco prestado pela agência Liberum Ratings Ser-
viços Financeiros Ltda., conforme cláusula 5.2 do Termo de Securitização. Não será admitido o uso da instrução 
de voto à distância, a manifestação do voto deverá ser feita no momento da Quarta Assembleia, através do aces-
so à plataforma digital. Para que recebam o link de acesso à Quarta Assembleia, disponibilizado pela Securitiza-
dora, que será realizada pela plataforma Microsoft Teams e deverá, necessariamente, ser acessada com câmera, 
os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos de representatividade descritos a seguir, preferencial-
mente, em até 2 (dois) dias úteis antes da Quarta Assembleia tanto para a Securitizadora, quanto para a Oliveira 
Trust DTVM S.A. (“Agente Fiduciário”), nos seguintes e-mails: produtos.bs@grupopan.com e ger1.agente@olivei-
ratrust.com.br. Os documentos necessários para o investidor pessoa física são: cópia do documento de identida-
de do titular do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração: (i) com 
fi rma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos docu-
mentos de identidade do titular do CRI e do outorgado. Os documentos necessários para os participantes pessoa 
jurídica são: a) cópia autenticada e digitalizada do estatuto, contrato social ou documento equivalente, acompa-
nhado de documento societário que comprove a representação legal do titular do CRI e; b) cópia digitalizada de 
documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da res-
pectiva procuração (i) com fi rma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de 
cópia digitalizada dos documentos dos outorgantes da procuração e do outorgado.

São Paulo, 27 de agosto de 2020
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

TORONTO S.A. – DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÕES 
CNPJ 31.485.344/0001-61 - NIRE 35.300.521.927-Companhia Fechada

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 06.07.2020
1. Data, Hora e Local: Em 06.07.2020, às 18h00, na sede da Toronto S.A. – Desenvolvimento e Participações, 
(“Companhia”), localizada na Avenida Paulista, nº. 2.300, 6º andar, conjunto 62, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP: 01310-200. 
2. Presença: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), 
constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifi ca das assinaturas 
constantes e apostas no “Livro de Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que trata o artigo 
124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo § 4º do artigo 
124 da LSA. 4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira e o Sr. Fábio Russo Corrêa, 
como secretário. 5. Ordem do Dia: (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Leonardo Couto Vianna, como membro 
suplente do Conselho de Administração da Companhia, e (ii) aprovar a eleição de seu respectivo substituto. 6. 
Deliberações: As Acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram: 6.1. 
Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Tomar 
conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. Leonardo Couto Vianna, como membro suplente do Conselho 
de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 16/06/2020, com efeito a partir 
de 06/07/2020, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida 
função. 6.3. Em decorrência do deliberado no item 6.2. acima, aprovar a eleição do Sr. Marco Antonio Souza Cauduro, 
brasileiro, casado, economista, RG nº. 22638757-4 SSP/SP e CPF/MF nº. 272.647.628-74, com endereço profi ssional na 
Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5° andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para o cargo de membro suplente do Conselho 
de Administração da Companhia. O mandato do membro do Conselho de Administração ora eleito se encerrará na data 
prevista para término do mandato do Conselheiro ora substituído, ou seja, em 10.08.2020, devendo o mesmo permanecer 
em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto. O membro do Conselho de Administração ora eleito declara ter 
conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e consequentemente, não estar incurso em quaisquer dos 
crimes previstos em Lei que o impeça de exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse, Declaração de 
Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivado na sede da Companhia. 6.4. Em razão das deliberações acima, 
o Conselho de Administração da Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes Senhores: (1) Luís 
Augusto Valença de Oliveira, membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração, eleito na Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 22/05/2019; e seu respectivo suplente, Marco Antonio Souza Cauduro, eleito na presente 
data; (2) Eduardo Siqueira Moraes Camargo, membro efetivo, eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
25/03/2019; e seu respectivo suplente, Eduardo de Toledo, eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
07/01/2019; (3) Andre Luis Pereira Costa, como membro efetivo e seu respectivo suplente, Cristiane Alexandra 
Lopes Gomes, ambos eleitos na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18/09/2019; (4) Fábio Russo Corrêa, 
membro efetivo eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10/08/18, às 10h00; e seu respectivo suplente, Igor 
de Castro Camillo, eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03/02/20; e (5) Líbano Miranda Barroso, 
membro efetivo; e seu respectivo suplente, Lúcio Otávio Ferreira, ambos eleitos na Assembleia Geral de Constituição 
realizada em 10/08/2018; todos com mandato até 10.08.2020, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a 
eleição e posse de seu substitutos. 7. Encerramento: Nada mais 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, de acordo com previsto no § 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e levada a registro perante a Junta Comercial 
competente. São Paulo/SP, 06.07.2020. Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e, Fábio Russo 
Corrêa, Secretário. Acionistas: (1) CIIS – Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, pelo Sr. 
Eduardo de Toledo; e (2) J2L Participações Ltda., pelo Sr. Líbano Miranda Barroso. Certifi co que a presente é cópia fi el 
do original lavrado no livro de Registros de Atas das Assembleias Gerais nº. 02, às folhas 13 a 14. Luís Augusto Valença de 
Oliveira - Presidente da Mesa - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil, Fábio Russo Corrêa - Secretário, Assinado com 
certifi cado digital ICP Brasil. JUCESP 322.421/20-2 em 21.08.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Bolsonaro diz que proposta do
Renda Brasil está suspensa
O presidente Jair Bolsonaro

afirmou na quarta-feira, (26), ao
participar de evento em Ipatin-
ga (MG), que a proposta do pro-
grama Renda Brasil está sus-
pensa. O programa pretende
expandir o Bolsa Família. “On-
tem discutimos a proposta, a
possível proposta do Renda
Brasil. Eu ontem falei: está sus-
penso. Vamos voltar a conver-
sar”. O presidente informou que
a proposta apresentada a ele
pela equipe econômica “não
será enviada ao Parlamento”.

“Não podemos fazer isso aí,
como, por exemplo, a questão
do abono para quem ganha até
dois salários mínimos, seria um
décimo quarto salário. Não po-
demos tirar de 12 milhões de
pessoas para dar para um Bolsa
Família, um Renda Brasil, seja lá
o que for o nome desse novo
programa”, acrescentou, ao dis-
cursar na cerimônia de reativa-
ção do alto-forno 1 da Usimi-
nas.

No evento, o presidente de-
fendeu a adoção de medidas
que possibilitem a geração de
emprego e renda. “Ou o Brasil
começa a produzir, começa real-
mente a fazer o plano que inte-
ressa a todos nós, que é o me-

lhor programa social que existe,
que é o emprego, ou nós esta-
mos fadados ao insucesso. Não
posso fazer milagre. E conto com
todos os brasileiros para que
cada um faça o melhor de si para
tirar o Brasil da situação difícil
em que se encontra, que não é
de hoje”, disse.

Renda Brasil
Em junho, o ministro da

Economia, Paulo Guedes, anun-
ciou que o governo federal cri-
ará um programa de renda míni-
ma permanente, após a pande-
mia do novo coronavírus (co-
vid-19), batizado de Renda Bra-
sil. De acordo com o ministro,
haverá a unificação de vários
programas sociais para a cria-
ção do programa, que deve in-
cluir os beneficiários do auxílio
emergencial, que recebem par-
celas de R$ 600 (R$ 1,2 mil para
mães solteiras), pagas em razão
da pandemia da covid-19.

“Nós resolvemos então es-
tendê-lo [auxílio emergencial]
até dezembro, o valor não será
R$ 200 nem R$ 600, estamos dis-
cutindo com a equipe econômi-
ca”, disse Bolsonaro no even-
to de hoje em Minas Gerais.
(Agência Brasil)

Paraná quer realizar testes
da fase 3 da vacina russa contra

covid-19
O estado do Paraná preten-

de realizar os testes da fase 3 da
vacina russa contra o novo co-
ronavírus, batizada de Sputinik
V. A informação foi dada na quar-
ta-feira, (26) pelo diretor-presi-
dente do Instituto de Tecnolo-
gia do Paraná (Tecpar), Jorge
Callado, durante uma audiência
da comissão externa da Câmara
dos Deputados que trata das
ações de enfrentamento à pan-
demia.

Após o anúncio da vacina
russa, o governo do Paraná fir-
mou um acordo de cooperação
com o Fundo Russo de Investi-
mentos Diretos (RFPI, na sigla
em russo) para a realização de
testes, produção e distribuição
da vacina em território brasilei-
ro. De acordo com Callado, an-
tes é preciso encaminhar os re-
sultados das pesquisas com a
vacina nas fases 1 e 2 para a
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).

“Estamos trabalhando para
fazer a fase 3 em território brasi-
leiro também, após encaminhar-
mos a Anvisa as informações
referentes as fases 1 e 2”, disse
Callado durante a audiência. “Na
sequência, vamos buscar tam-
bém a questão da própria fabri-
cação [da vacina] em território
brasileiro, possivelmente de uma
forma consorciada”, acrescen-
tou.

Na Rússia, os testes da fase
3 da vacina começarão a ser apli-
cados na próxima semana. A in-
tenção do governo russo e apli-
car a vacina em 40 mil voluntári-
os. A vacina russa é intramus-
cular administrada em duas do-
ses. A segunda deve ser aplica-
da 21 dias após a primeira.

Durante a audiência, o dire-
tor do Instituto Gamaleya de
Epidemiologia e Microbiologia,

Alexander Gintsburg, falou so-
bre as particularidades da vaci-
na russa, desenvolvida pelo ins-
tituto e que usa dois tipos de
vetores adenovirais, Ad5 e Ad26
contra a covid-19.

As demais vacinas que es-
tão em estudo no Brasil, a de
Oxford, desenvolvida pela Uni-
versidade de Oxford, no Reino
Unido, em parceria com a empre-
sa AstraZeneca e a vacina chine-
sa que vai começar a ser testada
no Brasil pelo Instituto Butantan,
usam apenas um vetor.

Segundo Gintsburg, o uso de
dois vetores é uma tecnologia
que vem sendo desenvolvida
pelo instituto desde 2015 e já foi
aplicada em vacinas contra o
Ebola e a síndrome respiratória
do Médio Oriente (MERS) com
sucesso. Ele disse que estudos
preliminares com um grupo de
mil pessoas, apontam para a
possibilidade da vacina ter um
longo período de imunização,
que poderia chegar até a dois
anos de imunização.

Gintsburg disse que o con-
vênio com o Brasil prevê a pro-
dução de 60 mil doses da vaci-
na, mas que a intenção do ins-
tituto Gamleya é formar convê-
nios para aumentar a
produção.“No Brasil podemos
ter 60 mil doses e queríamos
aumentar as capacidades de
produção. Já temos convênio
para produzir 60 mil doses que-
ríamos produzir até 300 mil do-
ses por ano”, disse. “Podemos
testar e fazer ensaios clínicos
no Brasil e produzir a vacina
não só para o Brasil, mas para
a América Latina”, acrescentou
Gintsburg ao afirmar que a in-
tenção do governo russo é
produzir internamente 120 mi-
lhões de doses da vacina por
ano. (Agência Brasil)

Após analisar o caso de uma
menina de 11 anos de idade que
contraiu covid-19 e foi a óbito,
pesquisadores da Universidade
de São Paulo (USP) descobriram
que o Sars-CoV-2, nome científi-
co do novo coronavírus,  che-
gou a atingir células cardíacas.
O resultado do estudo foi publi-
cado no periódico The Lancet
Child & Adolescent Health, as-
sociando, pela primeira vez, a
infecção pelo vírus ao quadro de
síndrome inflamatória multissis-
têmica pediátrica (SIM-P), que
pode acometer vários órgãos,
tanto em crianças como em ado-
lescentes.

Conforme relatam os cientis-
tas, integrantes do Hospital das
Clínicas (HC) da Faculdade de
Medicina da USP, a criança não
tinha doenças preexistentes e,

mesmo assim, desenvolveu um
quadro grave de saúde. Apenas
28 horas depois de ter sido in-
ternada em um leito de Unidade
de Terapia Intensiva (UTI), apre-
sentou disfunção cardíaca e
choque cardiogênico, precisan-
do de ventilação mecânica pul-
monar e medicações para esta-
bilizar seu sistema cardiovascu-
lar. A situação, classifica a médi-
ca Juliana Ferranti, que partici-
pou do estudo, é “muito rara
dentro da pediatria”.

A equipe médica que aten-
deu a paciente realizou exames
de sangue, radiografia, tomogra-
fia de tórax, eletrocardiograma e
ecocardiograma, que confirma-
ram a presença de um processo
inflamatório e o comprometimen-
to severo do coração. Após o
falecimento da criança, foram

feitas uma análise microscópica
de tecidos de diversos órgãos
do corpo e uma pesquisa de
RNA viral em pulmões e cora-
ção. Essa segunda bateria de
exames confirmou a relação en-
tre covid-19 e a SIM-P, revelan-
do que a menina teve de fato um
quadro leve de pneumonia, cau-
sada pelo vírus Sars-CoV-2, e a
presença de microtrombose pul-
monar. Concluiu-se também que
a causa de morte foi a inflama-
ção [miocardite] do coração, que
chegou ao estágio de necrose e
perda de fibras cardíacas.

Segundo a professora Mari-
sa Dolhnikoff, uma das autoras
do artigo, o que se observa por
outras pesquisas é que a maio-
ria das crianças com SIM-P con-
segue se recuperar da doença,
se tiverem o devido tratamento.

Ela acrescenta, porém, que o tra-
balho alerta para a possibilida-
de de que sequelas cardíacas re-
manesçam, ainda que recebam
cuidados.

A Organização Mundial da
Saúde (OMS) já vem alertando
sobre a possibilidade de haver
ligação entre a covid-19 e a SIM-
P, tema que chegou a ser tratado
em seminários, por especialistas
da Espanha. No início deste mês,
o Ministério da Saúde emitiu nota
em que destaca o aviso da OMS
e informa que tem monitorado
casos da síndrome em crianças e
adolescentes com idade entre 7
meses e 16 anos. Até julho, 71
casos foram registrados em qua-
tro estados, sendo 29 no Ceará,
22 no Rio de Janeiro, 18 no Pará e
2 no Piauí, além de três óbitos no
Rio de Janeiro. (Agência Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos
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EDITAL  DE CITAÇÃO–PRAZO DE 20 DIAS,
expedido no s autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 1053367-
83.2018.8.26.0100(USUC738) A Doutora Ana
Claudia Dabus Guimarães e Souza de Miguel,
MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de
SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros
e/ou sucessores, que Anita Halumi Tachibana
ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio do imóvel localizado na Rua
Professor Arnaldo João Semeraro, nº 1011,
apartamento nº 33, Bloco II, Saúde – São Paulo/
SP, com área privativa real de divisão não
proporcional de 64,82m², área comum real de
divisão não proporcional de 17,76m², área comum
real de divisão proporcional de 26,48m², área real
total de 109,06m², e fração ideal no terreno de
0,84%, correspondendo-lhe o direito de uso de
uma vaga em local indeterminado, contribuinte nº
157.130.0012-4, alegando posse mansa e pacífica
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supra
mencionados para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis,
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o
réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
São Paulo, 04 de agosto de 2020    J - 26 e 27/08

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais  2019 2018
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício  (3.719.383) 547.346
Ajustado por: Depreciação e Amortização  226.055 13.544
Tributos Diferidos  (3.717) -
Ajuste de Exercícios Anteriores  - 49.488
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais
Clientes  (735.233) (1.346.086)
Impostos a Recuperar  (4.259) (30)
Adiantamentos  93.204 (89.129)
Fornecedores  6.102.353 -
Obrigações Sociais  (17.032) (12.365)
Obrigações Tributárias  75.705 324.636
Adiantamento de Clientes  (390) 37.765
Passivo de Arrendamento  478.944 -
Outras Obrigações  272.064 1.067.863
Caixa Líquido das Atividades Operacionais  2.768.310 593.032
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisições de Imobilizados  (956.416) (66.634)
Ativo de Direito de Uso  (543.498) -
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos  (1.499.914) (66.634)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Aumento de Capital  3.289.114 99.000
Partes Relacionadas  (1.415.166) 205.915
Lucros Distribuídos  (272.441) -
Caixa Líquido das Atividades Financiamentos  1.601.507 304.915
Aumento(Diminuição)Caixa e Equivalentes Caixa  2.869.903 831.313
Caixa e Equivalentes Caixa - Início do Exercício  1.293.365 462.052
Caixa e Equivalentes Caixa - Final do Exercício  4.163.268 1.293.365

RANKMYAPP SOFTWARE E SERVIÇOS DE INTERNET S.A. - CNPJ nº 23.993.916/0001-95 - Companhia com Capital Autorizado
Demonstrações Financeiras dos Exercícios Encerrados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Balanço Patrimonial - Ativo  2019 2018
Circulante  6.943.173 3.426.982
Caixa e Equivalentes de Caixa  4.163.268 1.293.365
Contas a Receber de Clientes  2.588.932 1.853.699
Impostos a Recuperar  4.865 606
Adiantamentos  186.108 279.312
Não Circulante  1.332.378 54.801
Realizável a Longo Prazo  3.717 -
Impostos Diferidos  3.717 -
Imobilizado  860.651 54.801
Ativo de Direito de Uso  468.010 -
Total do Ativo  8.275.551 3.481.783
Passivo e Passivo a Descoberto  2019 2018
Circulante  8.344.435 3.101.126
Fornecedores  6.105.653 3.300
Passivo de Arrendamento  225.775 -
Obrigações Sociais  42.777 59.809
Obrigações Tributárias  418.351 342.646
Prestadores de Serviços  1.435.589 1.163.525
Adiantamento de Clientes  37.375 37.765
Partes Relacionadas  78.915 1.494.081
Não Circulante  253.169 -
Passivo de Arrendamento  253.169 -
Passivo a Descoberto  (322.053) 380.657
Capital Social  3.389.114 100.000
Prejuízos Acumulados  (3.711.167) 280.657
Total do Passivo e Passivo a Descoberto  8.275.551 3.481.783

Demonstração do Resultado  2019 2018
Receita Líquida de Vendas  23.327.325 8.230.831
Custos dos Produtos e Mercadorias Vendidos  (20.902.703) (2.236.926)
Lucro Bruto  2.424.622 5.993.905
Despesas Operacionais  (5.435.880) (5.208.532)
Despesas Administrativas  (2.377.368) (5.139.357)
Despesas com Vendas  (1.874.032) (4.803)
Outras Receitas / (Despesas) Operacionais  (1.184.480) (64.372)
Resultado antes das Receitas e 
 Despesas Financeiras  (3.011.258) 785.373
Receitas Financeiras  91.469 13.775
Despesas Financeiras  (53.234) (38.244)
Resultado antes dos Tributos e Participações  (2.973.023) 760.904
IR e CS Diferidos  3.717 -
IR e CS Correntes  (750.077) (213.558)
Lucro (Prejuízo) do Exercício  (3.719.383) 547.346
Lucro (Prejuízo) por ação Básico:  (2,48) 54,73
Lucro (Prejuízo) por ação Diluído:  (1,96) -
Mutações do Patrimônio Líquido   Lucros Patrimônio
  Capital  (Prejuízos) Líquido
  Social Acumulados Total
Em 31 de dezembro de 2017  1.000 (316.177) (315.177)
Prejuízo do Exercício  - 547.346 547.346
Resultado Abrangente Total  - - 547.346
Aumento de Capital  99.000 - 99.000
Ajuste de Exercícios Anteriores  - 49.488 49.488
Em 31 de dezembro de 2018  100.000 280.657 380.657
Lucros Distribuídos  - (272.441) (272.441)
Lucro do Exercício  - (3.719.383) (3.719.383)
Resultado Abrangente Total  - - (3.991.824)
Aumento de Capital  3.289.114 - 3.289.114
Em 31 de dezembro de 2019  3.389.114 (3.711.167) (322.053)

As Demonstrações Financeiras acompanhadas 
das Notas Explicativas e parecer da auditoria na integra, 

encontram-se arquivados na sede da Companhia.
Cristiano Calelo da Silva-Contador-CPF:261.983.278-09-CRC:1SP237780/
O-1; Leandro Scalise Gomes - Administrador-CPF: 356.756.808-61

EDITAL DO PROCESSO ELEITORAL
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE

DIRETA E AUTÁRQUICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SEDIN
“SEDIN – SINDICATO DOS EDUCADORES DA INFÂNCIA”

CNPJ: 07.109.660/0001-56
JULHO/2020

Art. 1º. A eleição destina-se à escolha, através de voto direto, de Membros componentes da Diretoria Executiva
e Conselho Fiscal do SEDIN – Sindicato dos Educadores da Infância e ocorre a cada quatro anos, durante
o Congresso de Educação Infantil da entidade, a ser realizado nos dias 17, 18 e 19 de novembro de 2020,
sendo designada para a eleição a data de  19 de novembro de 2020; Art. 2º. Os procedimentos para a
eleição, prazos, atribuições da Comissão Eleitoral, formação e registro de chapas, serão especificados neste
Edital, aprovado em Assembléia Geral Extraordinária, ocorrida na data de 03 agosto de 2020, a qual também
elegeu os membros da Comissão Eleitoral, convocada para tal fim, no período estabelecido no Estatuto
vigente da entidade, que abrange entre 120 (cento e vinte) e 90 (noventa) dias antes da data da eleição; Art.
3º. Os membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal deverão ser eleitos em chapa completa, a ser
registrada no prazo estabelecido neste edital, eleita por votação direta, em processo único; Art. 4º.  Somente
poderão votar representantes que sejam associados efetivos, há pelo menos, 18 (dezoito) meses; Art. 5º. Os
representantes eleitores devem estar em dia com as mensalidades, bem como as demais obrigações; Da
Comissão Eleitoral Art. 6º. Os procedimentos do processo eleitoral serão coordenados e de responsabilidade
da Comissão Eleitoral, que terá sob sua guarda a documentação respectiva e cuidarão da observância dos
prazos, sendo assessorada pelo Departamento Jurídico da entidade; Art. 7º. A Comissão Eleitoral, eleita por
Assembleia Geral Extraordinária, é o órgão responsável pela condução do processo eleitoral da entidade, e
deverá ser formada por 03 (três) membros associados, os quais não poderão integrar as chapas concorrentes;
Art. 8º. São atribuições da Comissão Eleitoral: a) homologar as inscrições das chapas concorrentes; b)
julgar eventuais impugnações de candidaturas e recursos; c) fiscalizar o processo eleitoral juntamente com
os representantes indicados pelas chapas; Art. 9º. A Comissão Eleitoral será responsável por homologar as
chapas inscritas e registradas, concorrentes até a data de 09 de outubro de 2020; Art. 10. O mandato dos
membros eleitos da Comissão Eleitoral se extinguirá após a realização e proclamação do resultado da eleição
e sua devida homologação em ato próprio; Das Chapas Art. 11. O período para inscrição e registro das
chapas concorrentes é de 31 de agosto de 2020 a 04 de setembro de 2020, diretamente no Departamento
Jurídico, na sede do SEDIN, das 10:00 às 16:00 horas; Art. 12. Somente serão registradas chapas completas.
Art. 13. Cada chapa poderá indicar um representante para fiscalizar os trabalhos da Comissão Eleitoral;
Parágrafo único. No ato de inscrição e registro das Chapas, será fornecido recibo da documentação
apresentada; Art. 14. Somente poderão compor as chapas, associados que estejam de acordo com os
critérios estabelecidos pelo art. 34, do Estatuto da entidade, quais sejam: a) desde que, na data da realização
do Congresso esteja filiado há, pelo menos, 36 (trinta e seis) meses na entidade; b) que, na qualidade de
representante sindical de unidade, tenha comparecido em, no mínimo, 80% (oitenta por cento) das reuniões
de representantes sindicais de unidade, realizadas no período de 01 (um) ano; Da Inscrição e Registro das
Chapas Art. 15. A análise da documentação exigida para a efetivação da inscrição da chapa é de competência
da Comissão Eleitoral que, após a verificação, homologará a inscrição da chapa; Art. 16. O requerimento de
registro da chapa poderá ser assinado por qualquer dos candidatos que a integra, deverá ser endereçado
à Comissão Eleitoral, em 02 (duas) vias, instruído com os documentos: I – Ficha de qualificação do candidato
com os seguintes dados: a) nome; b) filiação e estado civil; c) data de filiação à entidade; d) data e local de
nascimento; e) número do Registro Geral ou órgão expedidor da carteira de identidade; f) número de inscrição
no CPF; g) residência atual; h) cargo público que ocupa; i) data de ingresso na Prefeitura Municipal de São
Paulo; II – Junto ao requerimento, o candidato deverá juntar 02 (duas) cópias da carteira de identidade e último
holerite da Prefeitura Municipal. Parágrafo único. Cada qual dos candidatos da chapa deverá apresentar
os documentos referidos supra; Art. 17. Será recusado o registro da chapa que não apresentar o total de
candidatos para a Diretoria Executiva e ao Conselho Fiscal, conforme todos os cargos atribuídos no Estatuto.
Art. 18. O prazo para correção de quaisquer irregularidades no ato de inscrição é a data final para inscrição
e registro das chapas; Art. 19. Será fornecido o recibo referente à entrega da documentação, após a devida
conferência e, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do registro, serão fornecidos aos candidatos,
comprovantes da candidatura; Art. 20. O número de atribuição da chapa obedecerá à ordem de inscrição da
mesma; Art. 21. Após o prazo estipulado para inscrição e registro das chapas, o Sindicato tornará pública
a relação das chapas e respectivos candidatos, através de publicação em jornal de circulação na base
territorial, até a data de 11 de setembro de 2020 declarando aberto o prazo de 03 (três) dias úteis, após a
publicação, para eventuais impugnações, ou seja, a publicação deverá ocorrer para concessão de prazo hábil
para as impugnações às chapas: de 14 a 16 de setembro de 2020. Art. 22.  As impugnações serão dirigidas
à Comissão Eleitoral, em 02 (duas) vias, protocoladas diretamente no Departamento Jurídico da entidade, e
somente poderão versar sobre impedimentos expressos no Estatuto da entidade; Art. 23. O impugnado será
notificado da impugnação para apresentar defesa no prazo de 03 (três) dias úteis: de 21 a 23 de setembro
de 2020, a partir da data do recebimento da notificação, que se dará na data de 18 de setembro de 2020; Art.
24. As impugnações serão julgadas pela Comissão Eleitoral, assessorada pelo Departamento Jurídico da
entidade, no prazo de 03 (três) dias úteis corridos, sendo indeferidas, de plano, aquelas que não versarem
sobre impedimentos expressos no Estatuto, ou seja, serão julgadas no prazo de 28 a 30 de setembro de 2020;
§ 1º. O julgamento das impugnações é único e realizado exclusivamente pelos membros da Comissão
Eleitoral, e de sua decisão não caberá recurso; § 2º. Os representantes indicados pelas chapas tomarão
ciência expressa do resultado do julgamento das impugnações; Art. 25. Em caso de chapa única, não haverá
cédulas para votação e a eleição se dará por aclamação, no decorrer do Congresso Educacional anual do
sindicato, na data de 19 de novembro de 2020, às 16:00 horas. Parágrafo único. Caso não seja possível
a realização de Assembleia Geral de Eleição presencial na data de 19 de novembro de 2020, poderá ser
realizada a eleição através de meio eletrônico disponibilizado pelo sindicato aos associados em condições
de voto. Da Eleição Art. 26. As eleições ocorrerão durante o Congresso Educacional da entidade, na data de
19 de novembro de 2020, e as cédulas de votação serão fornecidas aos votantes, para depósito em urna,
que estará devidamente identificada e com indicação de localização e que estarão sob a guarda da Comissão
Eleitoral; Art. 27. As urnas estarão abertas para votação e o procedimento deverá ser fiscalizado por membro
da Comissão Eleitoral que poderá ser acompanhado por representantes indicados pelas chapas; Art. 28. O
eleitor receberá a cédula única para votação mediante a assinatura de lista de presença e mediante a apresentação
da documentação que demonstre estar em condições de voto; § 1º. Podem votar os filiados há, pelo menos,
18 (dezoito) meses; § 2º. O eleitor deverá comprovar que está em dia com as mensalidades sindicais; Art.
29. A cédula única conterá todas as chapas registradas, e será confeccionada de modo a preservar o sigilo
do voto ao ser dobrada para depósito na urna; Art. 30. Será eleita a chapa que obtiver a maioria absoluta dos
votos dos delegados presentes no Congresso Educacional, que forem votantes e que atendam aos critérios
estabelecidos no Estatuto. Art. 31. Em caso de Chapa única, será realizada eleição por aclamação, e será
instalada Assembleia Geral com os presentes, que assinarão lista de presença, que os identificará
individualmente. Art. 32. Caso não seja possível a realização de eleição presencial para eleição por aclamação
da Chapa única, por decorrência da pandemia internacional de COVID-19, o SEDIN deverá disponibilizar aos
associados que detenham condições de voto, identificados eletronicamente, acesso ao meio eletrônico propício
para a colheita dos votos que se dará em ambiente virtual, em sessão eletrônica na data de 19 de novembro
de 2020, com endereço a ser disponibilizado no site do sindicato: www.sedin.com.br; Art. 33. A proclamação
do resultado das eleições realizadas pelo meio presencial, será após a apuração dos votos, com a divulgação
da chapa vencedora e número de votos, podendo ser dada posse aos membros da chapa vencedora na mesma
data da proclamação do resultado; Art. 34. Em caso de eleição pelo meio eletrônico, a proclamação e divulgação
do resultado deverá ocorrer logo após a apuração dos votos, podendo ser dada posse aos membros da chapa
vencedora na mesma data da proclamação do resultado; Art. 35.  O resultado das eleições será homologado
pela Comissão Eleitoral, que encaminhará para registro nos órgãos competentes; Art. 36. Os prazos previstos
por este instrumento, quando não especificados serem dias úteis, são contados por dias corridos, excluindo-
se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento, ficando prorrogado para o primeiro dia útil seguinte,
eventual prazo vencido em feriados, sábados ou domingos; Art. 37. O início do novo mandato dos membros
eleitos da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal deverá ocorrer na data de 1º de dezembro de 2020; Art. 38.
A Comissão Eleitoral decidirá as questões e casos omissos.

A COMISSÃO ELEITORAL 2020
Calendário do Processo Eleitoral SEDIN 2020

03/08/2020: Assembleia Geral de eleição da Comissão Eleitoral e Edital; 28/08/2020: Publicação do Edital das
Eleições; 31/08/20 a 04/09/20: Período de Pedido de Inscrição das Chapas concorrentes; 11/09/2020:  Publicação
das Chapas inscritas para Impugnação; 14/09/20 a 16/09/20: Prazo para apresentação das Impugnações às
Chapas; 18/09/2020: Análise e Notificação das Impugnações apresentadas; 21/09/20 a 23/09/20: Prazo para
defesa às Impugnações das Chapas; 28/10/20 a 02/10/20: Prazo de Análise das Impugnações pela Comissão
Eleitoral; 05/10/2020: Data de homologação de registro das Chapas pela Comissão Eleitoral; 09/10/2020:
Publicação das Chapas após Impugnação e Início da Campanha; 13/10/20 a 06/11/20: Período de propaganda
eleitoral 17/11/20 a 19/11/20: Congresso de Educação Infantil SEDIN 2020; 19/11/2020: Data de realização da
Eleição; 1º/12/2020:  Data de início do novo mandato da Diretoria eleita;

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003550-72.2020.8.26.0011. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA LUIZA
MADEIRO CRUZ ESERIAN, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANA CAROLINA PEREZ DE TRIMANO,
Brasileira, Divorciada, Artesã, RG 121652816, CPF 112.000.838-73, com endereço à Rua Cristiano Viana, 875,
casa 01, Cerqueira Cesar, CEP 05411-001, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de sentença, movida por Sistema Integrado de Educação e Cultura Ltda S/C SINEC. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague a quantia de R$ 92.783,39, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05
de agosto de 2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0008059-76.2020.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo
de Toledo Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Fábio Foschini Hert, CPF 272.722.448-60, que por este
Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Educacional Bricor Ltda. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague a quantia de R$ 60.957,81, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS . Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10
de agosto de 2020.  27 e 28.08

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1034495-83.2019.8.26.0100 Classe: Assunto: Despejo por Falta de
Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento Requerente: Nelson Caggiano Junior Requerido: Josefa
Rosimeire dos Santos Edital de citação. Prazo 20 dias. Proc. 1034495-83.2019.8.26.0100. O Dr. MARCELO AUGUSTO
OLIVEIRA, Juiz de Direito da 41ª Vara Cível da Capital /SP, na forma da lei, etc... Faz saber a JOSEFA ROSIMEIRE
DOS SANTOS (RG nº 38.441.840-5 e CPF nº 378.348.138-46) que NELSON CAGGIANO JÚNIOR, lhes ajuizou uma
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO
E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para receber a quantia de R$ 6.943,02, referente aos débitos dos aluguéis
e respectivos encargos locatícios do imóvel situado na Rua Canuto Saraiva, nº 480, Casa 02, Mooca. Estando o réu
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de
15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 17/08/2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 1005783-96.2018.8.26.0010
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Exequente: Sociedade Paulista de
Educação e Pesquisa Ltda Executado: Nilton Amorin dos Santos EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1005783-96.2018.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X -
Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Caren Cristina Fernandes De Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
NILTON AMORIN DOS SANTOS, Brasileiro, RG 271984181, CPF 266.383.918-36, com endereço à Rua Doutor
Miranda de Azevedo, 546, apt 14, Vila Anglo Brasileira, CEP 05027-000, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita
de uma ação de Execução de Título Extrajudicial, movida por Sociedade Paulista de Educação e Pesquisa Ltda.
Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, DA PENHORA
realizada sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema BACEN JUD, por intermédio do qual fica(m) intimada(s) de
seu inteiro teor para, se o caso, oferecer(em) EMBARGOS, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, apresente impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de agosto de 2020.

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis dest a Capital, República Federativa do Brasil, a
requerimento do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou
interessar possa que, ADRIANA NEVES BRUNO, brasileira, solteira, maior, administradora de empresas,
RG nº 23.140.232-6-SSP/SP, CPF nº 183.837.048-01, domiciliada nesta Capital, residente na Avenida Moema
nº 55, apartamento nº 44, Moema, fica intimada a purgar a mora mediante o pagamento referente a 05 (cinco)
prestações em atraso, vencidas de 05/04/2019 a 05/08/2019, no valor de R$7.829,25 (sete mil, oitocentos e
vinte e nove reais e vinte e cinco centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor de
R$7.847,55 (sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), que atualizado até 03/
11/2019, perfaz o valor de R$11.580,17 (onze mil, quinhentos e oitenta reais e dezessete centavos), cuja
planilha com os valores diários para purgação de mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, para aquisição dos imóveis localizados na Avenida Moema, nºs 55/
65, apartamento nº 44, localizado no 4º andar ou 5º pavimento, e vaga indeterminada na garagem, localizada
parte no subsolo e parte no andar térreo, ambos do Edifício Saint Moritz, em Indianópolis – 24° Subdistrito,
objeto de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força de Escritura Pública”
devidamente registrados sob n° 13 nas matrículas nºs 1.471 e 1.472. O pagamento haverá de ser feito no 14º
Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário
das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação
deste. Fica a devedora desde já advertida de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da
mora, o Oficial deste Registro, certificando este fato, promoverá, à vista da prova do pagamento, pelo fiduciário,
do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação da consolidação da propriedade do citado imóvel em
nome do fiduciário, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após
o que o mesmo imóvel será levado a público leilão, de acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma
Lei. São Paulo, 09 de agosto de 2019. O Oficial. 27, 28 e 29/08

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SÃO PAULO / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD
08/70, tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do
cartório nos termos da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s)
mutuário(s) abaixo, para ciência de que estamos autorizados na forma dos
artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e do Decreto-Lei nº 70, de 21/
11/1966 e das normas complementares do S.F.H, a promover a execução
extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados
de 26/08/2020, para, querendo, purgar(em) o débito e evitarem a execução,
o que poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED: A01935  – CONTRATO: 8023509021207 – CAIXA  ECONÔMICA
FEDERAL
ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA CESARIO NEGRI, 86, 38º SUBDISTRITO –
VILA MATILDE, PQ. SAVOI CITY, SÃO PAULO – SP, CEP: 03584-110
ESPOLIO E/OU HERDEIROS VALDETE MARIA DE PAULA, BRASILEIRO(a),
VIÚVA, AUXILIAR DE SERVIÇOS, CPF 131.800.388-10 CI: 20.844.422 SSP/
SP.

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Endereço de Cobrança:

AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS
PRESTAÇÕES

26, 27 e 28/08/2020
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Galooli Flet Brasil Rastreamento e Monitoramento Ltda.
CNPJ/ME nº 19.940.534/0001-26 - NIRE 35.231.969.154

Edital de Convocação de Reunião de Sócios
Ficam os sócios da Galooli Flet Brasil Rastreamento e Monitoramento Ltda. (“Sociedade”), convocados, nos termos do § 3º, do artigo 1.152 do
Código Civil, para se reunirem em reunião de sócios a ser realizada no dia 04/09/2020, às 10h30, na sede da Sociedade, com a finalidade de
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) alteração da denominação social da Sociedade para GFB Gestão de Frotas Brasil Ltda.;
(ii) alteração do endereço da sede da Sociedade para a Rua Voluntários da Pátria, nº 654, sala 619, bairro Santana, São Paulo/SP, CEP 02011-000;
e (iii) se aprovada as matérias dos itens anteriores, alteração das Cláusulas 1ª e 2ª do Contrato Social, e adaptação e consolidação do
referido contrato. São Paulo, 27 de agosto de 2020. Mariana Urbano Farias e Vivian Naomi Maruyama Camanho - Administradoras.g y

R046 Rio de Janeiro Empreendimentos 
e Participações S.A.

CNPJ n° 25.142.831/0001-29 - NIRE: 35.300.505.620
Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª (Primeira) Emissão de 

Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, 
em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos

Data, Hora e Local: 01/06/2020, às 10h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Dispensada convocação, tendo em vista que se verificou
a presença da totalidade dos titulares de debêntures em circulação (“Debenturistas”) emitidas nos termos do “Instrumento Particular de
Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações da Espécie Quirografária em Série Única para
Distribuição Pública com Esforços Restritos, da R046 Rio de Janeiro Empreendimentos e Participações S.A.” (“Escritura da 1ª Emissão”, 
da “1ª Emissão” e “Debêntures”, respectivamente). Presentes ainda os representantes legais da Emissora e o representante da Simplific Pavarini
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliário Ltda., na qualidade de agente fiduciário da Emissão (“Agente Fiduciário”). Ordem do Dia e
Deliberações: Declarada instalada a Assembleia pelo Sr. Presidente, foi iniciada a discussão e votação a respeito do item da Ordem do Dia, havendo
a totalidade dos Debenturistas, sem qualquer restrição e/ou ressalvas, por: (i) Aprovar a prorrogação do prazo para cumprimento de obrigação não
pecuniária pela Emissora, prevista na Cláusula 8.1, inciso (b) da Escritura da 1ª Emissão, que consiste na apresentação das demonstrações
financeiras, até o prazo máximo de trinta dias, sem que configure como inadimplemento sujeito ao vencimento antecipado da Emissão. Tal
prorrogação se justifica devido aos diversos impactos causados pela pandemia da COVID-19. (ii) Aprovar que o Agente Fiduciário pratique, em
conjunto com a Emissora, todos os atos necessários para refletir a deliberação do item (i) acima. As deliberações e aprovações acima referidas
devem ser interpretadas restritivamente como mera liberalidade dos Debenturistas e, portanto, não poderão (i) ser interpretadas como uma
renúncia dos Debenturistas quanto ao cumprimento pela Emissora, de todas e quaisquer obrigações previstas na Escritura da 1ª Emissão; 
ou (ii) impedir, restringir e/ou limitar o exercício, pelos Debenturistas, de qualquer direito, obrigação, recurso, poder ou privilégio pactuado na
referida Escritura da 1ª Emissão, exceto pelo deliberado na presente Assembleia, nos exatos termos acima. A presente ata é publicada na forma de
extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Larissa Monteiro Araújo - Presidente e Andrea Rodrigues Mendonça Ferreira – Secretária. Agente
Fiduciário: Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., p. Matheus Gomes Faria. Emissora: R046 Rio de Janeiro
Empreendimentos e Participações S.A., p. Kenneth Aron Wainer e Giuliano Taschetti Ricci. Debenturista: Itaú Unibanco S.A., p. Larissa Monteiro
Araújo e Andrea Rodrigues M. Ferreira. JUCESP nº 254.434/20-4 de 14/07/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Físico nº:1040575-93.2001.8.26.0100 Classe: Assunto:Cumprimento de sentença Exequente: 
Reinaldo Kawaoka Miyake Executado:Sérgio Moyses Caminhões Ltda e outros  
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1040575-93.2001.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 16ªVara 
Cível,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Felipe Poyares Miranda,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) AZIS 
MIGUEL MOYSÉS,Brasileiro,RG 8129958,CPF 010.340.198-99 que foi proposto um incidente de desconsideração da persona-
lidade jurídica SÉRGIO MOYSES CAMINHÕES LTDA.nos autos de uma ação de Cumprimento de sentença por parte de Rei-
naldo Kawaoka Miyake,visando integra-lo no pólo passivo da referida ação.Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO,por EDITAL,para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital,apresente manifestação e requeiram as provas cabíveis. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de agosto de 2020.                  [27,28] 

MARTE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.
CNPJ nº 04.507.530/0001-81 - NIRE 3521696440-6

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
Às 11h de 20/07/2020, os sócios se reuniram na sede social no bairro de  Santana, SP/SP. 
Mesa: Sr. Mário Lúcio André - Presidente e Sr. Murillo Ostini André - Secretário, sendo 
assim representada a totalidade do Capital votante, portanto atendendo todas as formalidades 
legais, dispensadas as de convocação, deliberaram pela redução do Capital Social, tendo em 
vista o valor do mesmo ser excessivo em relação ao objeto da sociedade, ao que todos os 
presentes concordaram unanimemente. Desta forma, deliberou-se que o Capital Social de 
R$ 600.000,00 será reduzido em R$ 585.000.000,00, restando a importância de R$ 15.000,00, 
sendo este o novo capital social da empresa. Mário Lúcio André; Murillo Ostini André.

GTI – LOG S/A
CNPJ(MF) nº 09.721.487/0016-52

Av. Papa João XXIII nº 3580 - Loteamento Industrial Coral - Cidade de Mauá (SP) 
Fone: (11) 4512-6000 - NIRE: 35905984802 

REGULAMENTO INTERNO
Capítulo I - Do Recebimento de Mercadorias - Artigo 1º - Serão recebidas em depósito, mercadorias 
nacionais ou estrangeiras já nacionalizadas, nos armazéns executando serviços conexos, tais como: 
paletização, embalagem e outros similares praticando quaisquer atos pertinentes a seus fins como ar-
mazenadora, guardando e conservando as aludidas mercadorias. Parágrafo Único: Serviços acessórios 
serão executados desde que possíveis, e não contrários as disposições legais. Artigo 2º - A juízo da 
direção, as mercadorias poderão ser recusadas nos seguintes casos: a) quando não houver espaço 
suficiente para armazenamento; b) quando tratar-se de mercadoria de fácil deterioração; c) se o acon-
dicionamento for precário, impossibilitando a sua conservação; d) se a mercadoria vier a prejudicar 
outras mercadorias já armazenadas e/ou instalações; e) se não vier acompanhada da documentação 
fiscal exigida pela legislação em vigor. Artigo 3º - A responsabilidade do Armazém Geral é regida pelo 
Decreto Federal nº 1102 de 21 de novembro de 1903 em seu Artigo 11º. Artigo 4º - Os depósitos de 
mercadorias deverão ser feitos por ordem do depositante, seu procurador ou preposto dirigida à empre-
sa que emitirá o documento especial, denominado Recibo de Depósito, contendo quantidade, especifi-
cação, classificação, marca peso e acondicionamento das mercadorias. Artigo 5º - Com base na Lei 
Federal 1102, Artigo 11º, §1º, a indenização devida pelos os armazéns gerais, nos casos referidos 
neste artigo, será correspondente ao preço da mercadoria em bom estado no lugar e no tempo em que 
devia ser entregue. O direito de indenização prescreve em três meses, contados do dia em que a mer-
cadoria foi ou devia ser entregue. Condições Gerais: Os seguros, prazos, emissões de warrants, serão 
exigidos pelas disposições do Decreto Federal nº 1102, de 21 de novembro de 1903; o pessoal auxiliar 
e suas obrigações bem como o horário de funcionamento dos armazéns, e também os casos omissos 
serão observados rigorosamente pela legislação trabalhista e demais disposições legais vigentes e 
ainda pelo uso, costume e praxe comercial. Este regulamento interno será aplicado a todos depositantes 
situados no Estado de São Paulo e também à Sede / todas Filiais credenciadas. Conforme Protocolo, 
Paulo Roberto de Sousa e Luis Alberto Tonelotti. Capítulo II - Das Tarifas Remuneratórias - 1) Da 
Armazenagem: Carga Geral: R$ 26,00 por posição pallets R$ 26,00 / tonelada, Movimentação na carga: 
R$ 7,00 por pallets / tonelada, Movimentação na Descarga: R$ 7,00 por pallets / tonelada, 2) Ad-Valorem 
(Seguro): 0,10% sobre o valor da mercadoria, 3) Emissão de Warrants ou Recibos de Depósito: R$ 700,00 
por título, 4) Etiquetagem: R$ 9,00 por unidade de etiqueta colada, 5) Etiquetagem: R$ 9,00 por unidade 
de etiqueta removida, 6) Paletização (Sem fornecimento do pallets): R$ 80,00 por pallets, 7) Mão de obra 
para serviços adicionais: Horário Comercial, de 2ª a 6ª feira: R$ 56,90 por hora, Sábados: R$ 85,30 por 
hora, Domingos e Feriados: 113,80 por hora, Condições Gerais: a) Fechamento do Faturamento: 
prazo: 20 dias, b) Nota: A Tarifa de Armazenagem será cobrada pelo pico da ocupação mensal data-
-base dos preços: 01/12/2019 pelos valores acima, c) De Acordo com o Regulamento Interno. Conforme 
Protocolo D.S.F nº 0.191.013/20-1 e Registro JUCESP nº 133.745/20-0 em Sessão de 10/03/2020: 
Paulo Roberto de Sousa e Luis Alberto Tonelotti. Memorial Descritivo - GTI - LOG S/A - CNPJ: 
09.721.487/0016-52 - I.E: 442.463.085.111, Este Memorial Descritivo da edificação e de atividades foi 
elaborado para que a empresa possa monitorar adequadamente todas as atividades e espaços do es-
tabelecimento, e funcionar de acordo com as normas técnicas de segurança no ambiente de desenvol-
vimento das atividades. Atendendo as legislações em vigor contribuindo assim, com a saúde pública e 
meio ambiente. 1. Caracterização do Empreendimento - 1.1, Informações Gerais: Razão Social: GTI 
- LOG S/A. - CNPJ: 09.721.487/0016-52 - IE: 442.463.085.111 - Capital Social - Sede: R$ 2.000.000,00 
- Capital Social - Desta filial: R$ 1.000,00 - Endereço: Avenida Papa João XXIII, nº 3580 - Loteamento 
Industrial Coral - Mauá/SP - CEP: 09.370-800. 2. Descrição do Empreendimento: Área de ocupação: 
14.878,54 m² conforme quadro abaixo: Armazenagem: 11.263,81 m², Área útil de armazenagem: 89.559,12 
m³, Escritórios + vestiários: 68,92 m², Áreas de Apoio dedicadas: 3.614,73 m². 3. Equipamentos de 
Combate a Incêndio: 20 Extintores de H2O - 10 litros, 50 Extintores de carga CO2 - 06 kg, 17 Extinto-
res de pó químico seco - 12 kg; 15 Hidrantes com dupla expedição; 04 Válvulas de governo e alarme 
(VGA) e/ou válvula de comando seccional, 10 Sirenes do sistema de alarme de incêndio; 15 Luzes de 
emergência - bloco autônomo - farol bifocal autonomia mínima = 60 minutos, 10 Luzes de emergência 
- tipo bloco autônomo - autonomia mínima = 60 minutos, 12 Pontos de acionamento do alarme de in-
cêndio, Sentidos de rotas de fuga, Chave elétrica secundária. Nota: A segurança do armazém está apta 
conforme normas de segurança do Corpo de Bombeiros. 4. Descrição das Construções: Paredes 
Externas - construídas em alvenaria com recebimento de acabamento liso e pintura do tipo pva; Segu-
rança estrutural contra incêndios - a edificação é construída em estrutura de concreto pré-moldado, 
atendendo as exigências dos TRRF Paredes internas - construídas com blocos de concreto e recebi-
mento de massa única e pintura sob a mesma; Pisos da área de armazenagem – cimento liso e desem-
penado; Pisos das áreas de escritórios e outros - cerâmicos Tetos - Cobertura em laje de concreto ar-
mado; Cobertura metálica no Galpão principal; 5. Descrição do Sistema de Armazenagem - Pallets: 
Para o exercício das atividades, possui no local paleteiras manuais, de marcas e com capacidade 
abaixo discriminadas; para guarda e conservação das mercadorias: Uma Empilhadeira elétrica da 
marca Still modelo FMX NG, com capacidade máxima de 1 tonelada, Uma Empilhadeira Contrabalan-
çada à combustão da marca Linde modelo H20, com capacidade máxima de 2 toneladas, Uma Empi-
lhadeira elétrica da marca Still modelo R20, com capacidade máxima de 2 toneladas. 6. Natureza das 
Mercadorias: a) Não serão armazenadas em hipótese alguma as mercadorias de natureza agropecu-
ária, produtos perigosos ou inflamáveis, medicamentos e correlatos, cosméticos e insumos farmacêuti-
cos e de material biológico, e outras que dependem das respectivas licenças dos órgãos competentes, 
tais como Cetesb, Polícia Civil, Polícia Federal ou Ministério do Exército e ANVISA. b) As mercadorias 
serão classificadas como Nacional e/ou mercadoria Estrangeira já nacionalizada; sem necessidade de 
autorização governamental. 7. Operações e Serviços: Nos armazéns executando serviços conexos, 
tais como: paletização, embalagem e outros similares praticando quaisquer atos pertinentes a seus fins 
como armazenadora, guardando e conservando as aludidas mercadorias; Conforme Protocolo D.S.F nº 
0.191.013/20-1 e Registro JUCESP nº 133.745/20-0 em Sessão de 10/03/2020: Paulo Roberto de 
Souza, Diretor-Superintendente; Luiz Alberto Tonelloti, Diretor-Gerente; Bruna Cordeiro Gualda de 
Lima, Arquiteta e Urbanista, CAU/SP A145302-5 - RRT n° 0000009047052.

Brazilian Securities 
Companhia de Securitização

NIRE 35.300.177.401-CVM nº 18759 - CNPJ/ME nº 03.767.538/0001-14 - Sociedade por Ações (“Securitizadora”)
Edital de Convocação - Da Primeira Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis 

Imobiliários das 217ª e 218ª Séries da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização 
Ficam convocados os senhores Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 217ª e 218ª Séries da 1ª 
Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), para a 
Primeira Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Primeira Assembleia”), nos termos da Cláusula 11 do Termo de 
Securitização de Créditos Imobiliários dos CRI (“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 2ª convocação, de 
forma exclusivamente digital, coordenada pela Securitizadora, a se realizar no dia 09 de setembro de 2020, 
às 10:30 horas, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) adoção em defi nitivo da forma de Pagamento 
Sequencial das Obrigações Relativas ao Patrimônio Separado, conforme descrito na cláusula 4.9 do Termo de Se-
curitização; e 2) a suspensão da atualização periódica do serviço de classifi cação de risco, conforme cláusula 5 
do Termo de Securitização, a partir da realização da Primeira Assembleia. Não será admitido o uso da instrução 
de voto à distância, a manifestação do voto deverá ser feita no momento da Primeira Assembleia, através do 
acesso à plataforma digital. Para que recebam o link de acesso à Primeira Assembleia, disponibilizado pela Secu-
ritizadora, que será realizada pela plataforma Microsoft Teams e deverá, necessariamente, ser acessada com câ-
mera, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos de representatividade descritos a seguir, preferen-
cialmente, em até 2 (dois) dias úteis antes da Primeira Assembleia tanto para a Securitizadora, quanto para a Oli-
veira Trust DTVM S.A. (“Agente Fiduciário”), nos seguintes e-mails: produtos.bs@grupopan.com e ger1.agente@
oliveiratrust.com.br. Os documentos necessários para o investidor pessoa física são: cópia do documento de iden-
tidade do titular do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração: (i) 
com fi rma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos 
documentos de identidade do titular do CRI e do outorgado. Os documentos necessários para os participantes 
pessoa jurídica são: a) cópia autenticada e digitalizada do estatuto, contrato social ou documento equivalente, 
acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do titular do CRI e; b) cópia digita-
lizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia digitali-
zada da respectiva procuração (i) com fi rma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acom-
panhada de cópia digitalizada dos documentos dos outorgantes da procuração e do outorgado.

São Paulo, 27 de agosto de 2020
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

CIIS - COMPANHIA DE INVESTIMENTOS
EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

CNPJ 05.410.674/0001-88 - NIRE 35.300.379.527 - Companhia Fechada
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 23 de Julho de 2020

1. Data, Hora e Local: Em 23.07.2020, às 09h00, na sede da CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e 
Serviços (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 6, São Paulo/SP. 2. Presença: 
Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos 
trabalhos o Sr. Marco Antonio Souza Cauduro e o Sr. Eduardo de Toledo, como secretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre: (i) a revogação da deliberação oriunda da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada 
em 30/01/2020, às 11h30, registrada perante a JUCESP n.º 124.749/20-3 em 05/03/2020 (“ARCA 30/01/2020”); e (ii) a 
contratação da KPMG Auditores Independentes (“KPMG”). 5. Deliberações: Os Senhores Conselheiros, após debates e 
discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista no Estatuto Social da 
Companhia, deliberaram aprovar: (i) a revogação da deliberação oriunda da ARCA 30/01/2020, qual seja: “celebração 
pela Companhia de 5º aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Auditoria Independente junto a KPMG, para 
inclusão de serviços de auditoria para o exercício social a fi ndar em 31.12.2020, incluindo períodos intermediários”; e (ii) 
a celebração pela Companhia, de Contrato de Prestação de Serviços de Auditoria Independente junto a KPMG, para 
prestação dos serviços de auditoria para o exercício social a fi ndar em 31.12.2020, incluindo períodos intermediários, 
conforme termos e condições apresentados nesta reunião. 6. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, 
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, de acordo com previsto no § 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e levada a registro 
perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 23.07.2020. Assinaturas: Marco Antonio Souza Cauduro, 
Presidente da Mesa e, Eduardo de Toledo, Secretário. Conselheiros: (1) Marco Antonio Souza Cauduro; (2) Eduardo de 
Toledo; e (3) Waldo Edwin Pérez Leskovar. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado no Livro de Atas de 
Reunião do Conselho de Administração nº. 04, às folhas 37 e 38. Marco Antonio Souza Cauduro - Presidente da Mesa, 
Assinado com certifi cado digital ICP Brasil, Eduardo de Toledo - Secretário - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil. 
JUCESP nº 321.200/20-2 em 20.08.2020.  Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Highline do Brasil II Infraestrutura de Telecomunicações S.A.
CNPJ/MF nº 27.902.165/0001-05 - NIRE 35.300.511.131

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10/07/2020
Data, Hora e Local: Ao 10/07/2020, às 12h, na sede social da Highline do Brasil II Infraestrutura de 
Telecomunicações S.A. (“Companhia”), Avenida Nove de Julho, nº 5.229 e 5257, 4° andar, conjuntos 
41-A e 42-B, Jardim Paulista, CEP 01407-200, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada a convocação, 
tendo em vista a presença de todos os acionistas detentores da totalidade do capital social da 
Companhia, nos termos do Artigo 124, §4 º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 
Presença: Presentes todos os acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, 
conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas. Composição da 
Mesa: Sr. Fernando Diez Viotti - Presidente; Sr. Daniel Lafer Matandos - Secretário. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da Companhia e; (ii) a adaptação e reforma do Estatuto 
Social da Companhia. Deliberações tomadas por unanimidade: Os acionistas deliberaram e 
aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas: (i) Aumentar o capital social da Companhia dos atuais 
R$258.604.751,10, dividido em 169.948.478 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal para 
R$334.604.751,00, dividido em 245.948.478 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, um 
aumento, portanto, no valor de R$76.000.000,00 mediante a emissão de 76.000.000 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, da seguinte forma: a. 76.000.000 ações são neste ato subscritas e 

II, da Lei das S.A., pela acionista Cap TC Torres e Participações S.A., uma sociedade por ações, 
CNPJ,ME nº 34.878.487/0001-21, com sede em São Paulo/SP, Alameda Santos, nº 1293, 4º andar, 
conjunto 42, CEP 01419-002, de acordo com os termos e condições previstos no Boletim de Subscrição 
que integra esta ata na forma de Anexo I. Tendo em vista a deliberação tomada acima, o Artigo 4° do 
Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 4° - O capital 
social da Companhia é de R$ 334,604.751,00 , dividido em 245.948.478 de ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, as quais se encontram totalmente subscritas e parcialmente 
integralizadas. Parágrafo único - O capital social subscrito e não integralizado pelos acionistas será 
pago nos termos e condições estabelecidos no respectivo boletim de subscrição, mediante chamada 
da Assembleia Geral.” (ii)
deliberação tomada acima, o qual se encontra consolidado e integra a presente ata nos termos do 
Anexo lI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a 
presente ata na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, §1º da Lei das S.A., a qual foi lida, achada 
conforme e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Sr. Fernando Diez Viotti - Presidente; 
Sr. Daniel Lafer Matandos - Secretário. Acionistas Presentes: Cap TC Torres e Participações SA (p. 

São Paulo, 10/07/2020. Mesa: Fernando Diez Viotti - Presidente; Daniel Lafer Matandos - Secretário. 
JUCESP nº 300.996/20-2 em 10/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Câmara aprova criação do TRF da
6ª Região com jurisdição em Minas

PÁGINA 6 Nacional
Jornal O DIA SP

QUINTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2020

Lembre sempre de lavar as mãos

Mourão: universitários com condições
deviam pagar por ensino público

O vice-presidente da Repú-
blica, Hamilton Mourão, disse
na quarta-feira, (26) que é fa-
vorável à tese de que estudan-
tes universitários com condi-
ções financeiras deveriam pa-
gar para estudar em universida-
des públicas federais. Para
Mourão, os valores arrecada-
dos ajudariam a subsidiar o in-
gresso de jovens menos favo-
recidos em instituições de en-
sino superior particulares.

“Uma visão que tenho de
longa data é que temos gente
que, podendo pagar, está dentro
da universidade federal, rece-
bendo ensino de graça. E que,
uma vez formada, passa única e
exclusivamente a lidar com sua
vida privada”, comentou o vice-
presidente ao proferir, pela in-
ternet, uma palestra organizada
pelo grupo Ser Educacional,
mantenedor de seis instituições
de ensino superior espalhadas

pelo país, além de escolas téc-
nicas e forte presença no ensi-
no à distância (EAD).

“Digo isto de cadeira por-
que minha filha e meu filho es-
tudaram em universidades fe-
derais. E eu poderia ter pago
algo. Seria normal”, acrescen-
tou o vice-presidente ao respon-
der a pergunta de um dos sócios
do grupo educacional, que que-
ria saber se o governo tinha al-
guma proposta para aumentar o
número de alunos matricula-
dos no ensino superior.

“O Estado brasileiro en-
frenta uma crise fiscal grave.
Uma crise que lhe dá pouco es-
paço para soluções que utili-
zem recursos públicos de for-
ma a termos um maior gasto
social”, começou respondendo
Mourão, antes de acrescentar
que a cobrança para universi-
tários com melhores condi-
ções financeiras seria uma for-

ma de compensação que ajuda-
ria o Estado a ampliar investi-
mentos em Educação.

“É algo em que temos que
pensar seriamente, sem pre-
conceitos. Seria um recurso
que poderia ser canalizado para
aqueles jovens que precisam
de financiamento; uma com-
pensação muito justa. Temos
que buscar espaço fiscal e fon-
tes de financiamento. E uma
fonte seria esta”, disse Mou-
rão, admitindo que, embora não
tenha dados precisos, acredita
que a maioria dos estudantes
matriculados nas universidades
públicas tem condições de pa-
gar algo pelos estudos.

“O pagamento que eles fi-
zessem serviria para que mais
alunos ingressassem no se-
tor privado e, consequente-
mente, aumentássemos nos-
s o  p e r c e n t u a l  d e  j o v e n s
com curso superior”, con-

cluiu o vice-presidente.

Estudantes
Para o presidente da União

Nacional dos Estudantes
(UNE), Iago Montalvão, a pro-
posta de cobrança nas univer-
sidades federais reproduz o
“senso comum”, demonstrando
desconhecimento da realidade
do ensino público superior.

Para Montalvão, o vice-pre-
sidente sugeriu uma política
pública sem propor uma solução
concreta e viável. “O que preci-
samos é de um planejamento, de
um projeto para efetivar o Pla-
no Nacional de Educação (PNE),
que vai completar dez anos em
2024 e prevê a expansão do nú-
mero de vagas em universidades
públicas. O governo precisa é
criar as condições para atingir-
mos as metas do plano”, disse
Montalvão a Agência Brasil.
(Agência Brasil)

A Câmara dos Deputados
aprovou na quarta-feira (26) o
Projeto de Lei 5919/2019 que
cria o Tribunal Regional Fede-
ral (TRF) da 6ª Região, com sede
em Belo Horizonte e jurisdição
no estado de Minas Gerais.

A proposta prevê que o novo
tribunal será um desmembra-
mento do TRF da 1ª Região, que
hoje atua em 13 estados (Acre,
Amapá, Amazonas, Bahia, Goi-
ás, Maranhão, Mato Grosso,
Minas Gerais, Pará, Piauí, Ron-
dônia, Roraima e Tocantins) e no
Distrito Federal. A matéria se-
gue para o Senado.

O relator da proposta, depu-
tado Fábio Ramalho (MDB-
MG), argumentou que o Estado

de Minas Gerais “é um dos gran-
des responsáveis pela assober-
bada demanda processual na 1ª
Região, justificando a criação
do novo tribunal”.

Segundo dados do Relatório
Justiça em Números 2018, do
Conselho Nacional de Justiça, a
área do Tribunal Regional Fede-
ral da 1ª Região corresponde a
80% do território nacional,
abrangendo 46% dos municípi-
os do Brasil e atendendo a 37%
da população.

Após críticas de parlamenta-
res de que o projeto não teria
urgência necessária no momen-
to em que o país enfrenta a pan-
demia provocada pelo novo co-
ronavírus, o relator , deputado

Fábio Ramalho (MDB-MG), in-
cluiu um dispositivo estabele-
cendo que a efetiva instalação do
novo tribunal ocorrerá apenas
quando terminar o estado de ca-
lamidade pública.

O texto aumenta de três para
quatro o número de ministros do
Superior Tribunal de Justiça
(STJ) que integram o Conselho
da Justiça Federal (CJF), cujos
presidente e vice-presidente
são os mesmos do STJ. Quan-
do o TRF da 6º Região for ins-
talado, o presidente do novo
tribunal fará parte do conselho,
assim como já ocorre com os
presidentes dos demais tribu-
nais regionais.

O novo tribunal contará com

a média do orçamento da seção
judiciária de Minas Gerais nos
últimos cinco anos, podendo
ser complementado até o li-
mite do teto de gastos. Con-
trário ao projeto, o presiden-
te da Câmara, deputado Ro-
drigo Maia (DEM-RJ) foi fa-
vorável ao destaque do Parti-
do Novo que pretendia limi-
tar o aumento de despesas de
todos os TRFs ao valor deste
ano, acrescido da variação do
teto para 2021, de 2,13%. A pro-
posta foi rejeitada.

“Nós que somos contrários
à criação do novo TRF deixamos
claro que haverá aumento das
despesas”, afirmou Maia. (Agên-
cia Brasil)

Autoridades investigam suspeita de
reinfecção por coronavírus no RJ

Autoridades sanitárias inves-
tigam se uma mulher de 39 anos,
moradora de Volta Redonda, se
reinfectou com o novo corona-
vírus. A suspeita foi informada
na quarta-feira, (26) pela Secre-
taria de Estado de Saúde (SES)
do Rio de Janeiro.

Segundo a Superintendência
de Vigilância Epidemiológica e
Ambiental da SES, a mulher
mora no município do Sul Flu-
minense, mas trabalha em Angra
dos Reis e na capital. Ela teria
contraído o vírus pela primeira
vez em maio e adoecido nova-
mente em agosto. O caso está

sendo investigado pela SES, em
parceria com os três municípi-
os e o Ministério da Saúde.

A possibilidade de se infec-
tar mais de uma vez pelo novo
coronavírus vem sendo objeto de
estudos ao redor do mundo. A
Fiocruz, por meio da parceria
entre o Centro de Desenvolvi-
mento Tecnológico em Saúde
(CDTS/Fiocruz), o Instituto Na-
cional de Infectologia Evandro
Chagas (INI/Fiocruz) e o Insti-
tuto Oswaldo Cruz (IOC/Fio-
cruz) desenvolve pesquisa sobre
o tema.

Segundo a fundação, a pes-

quisa ainda não produziu dados
conclusivos. Assim que os re-
sultados forem obtidos e publi-
cados, de forma segura, a insti-
tuição irá divulgar os dados.

Hong Kong
Pesquisadores da Universi-

dade de Hong Kong, na China,
anunciaram nesta semana que
confirmaram um caso de rein-
fecção pelo novo coronavírus. O
homem, de 33 anos, contraiu o
vírus pela segunda vez neste mês
depois da primeira infecção, em
março.

Em resposta a jornalistas na

entrevista coletiva da última se-
gunda-feira (24), a líder técnica
para covid-19 da Organização
Mundial de Saúde, Maria Van
Kerkhove, destacou que a docu-
mentação da reinfecção em
Hong Kong é importante, mas
pediu cautela. “Não podemos
pular para nenhuma conclusão”,
disse ela, que lembrou que a con-
firmação foi a primeira em qua-
se 24 milhões de casos e desta-
cou que há pesquisas em curso
em todo o mundo acompanhan-
do a resposta imune desenvolvi-
da por pessoas que tiveram co-
vid-19. (Agência Brasil)

Brasil tem 117 mil mortes e 3,7 milhões
de casos acumulados da Covid-19

Dólar volta a ultrapassar R$ 5,60 e
fecha no maior valor em três meses

Num dia de tensões no mer-
cado financeiro, a bolsa caiu e o
dólar voltou a ultrapassar os R$
5,60, fechando no maior nível
em três meses. O dólar comer-
cial encerrou na quarta-feira
(26) vendido a R$ 5,612, com
alta de R$ 0,084 (+1,52%). A
cotação está no valor mais alto
desde 20 de maio, quando tinha
fechado em R$ 5,69.

No início do dia, a moeda
norte-americana operava perto
da estabilidade, mas a alta ga-
nhou força depois de o presiden-
te Jair Bolsonaro afirmar que a
atual proposta da equipe econô-
mica para o Renda Brasil, futu-

ro programa social do governo,
está suspensa.

Em evento em Ipatinga
(MG), o presidente manifestou-
se contrário à eventual extinção
do abono salarial – espécie de
14º salário pago a trabalhadores
formais que ganham até dois sa-
lários mínimos – para ampliar o
valor médio do benefício do
Renda Brasil. O Ministério da
Economia não se pronunciou
sobre a declaração.

O índice Ibovespa, da B3 (a
bolsa de valores brasileira), que
também operava perto da esta-
bilidade, passou a cair depois da
sessão. O indicador fechou o dia

aos 100.627 pontos, com recuo
de 1,46%. Na mínima do dia,
por volta das 14h50, chegou aos
99,3 mil pontos.

Mais tarde, o presidente da
Câmara dos Deputados, Rodri-
go Maia, reiterou o compro-
misso com o teto de gastos e
disse que nenhuma proposta
que viole o limite de despesas
federais será votada na Casa.
A declaração aliviou a alta do
dólar, que chegou a R$ 5,63
na máxima do dia, por volta
das 15h, e desacelerou a queda
da bolsa.

O Banco Central (BC) vol-
tou a intervir no câmbio. A auto-

ridade monetária vendeu US$
650 milhões das reservas inter-
nacionais em dois leilões de li-
nha, quando o BC vende parte das
reservas com o compromisso de
recomprá-las mais tarde.

O desempenho do mercado
brasileiro contrastou com o ex-
terior. Nos Estados Unidos, o
índice Dow Jones, da Bolsa de
Nova York, subiu 0,3%. No en-
tanto, os outros dois índices ti-
veram altas expressivas e volta-
ram a bater recordes históricos.
O S&P 500 ganhou 1,02%, e o
Nasdaq (índice de empresas de
tecnologia) subiu 1,73%.
(Agência Brasil)

O Brasil atingiu 117.666
mortes e 3.717.156 casos acu-
mulados de covid-19. Os dados
foram divulgados na quarta-fei-
ra, (26) pelo Ministério da Saú-
de durante entrevista online de
apresentação do Boletim Epide-
miológico semanal.

Nas últimas 24 horas, foram
registrados 1.086 novos óbitos. Na

terça-feira, o sistema do Ministé-
rio da Saúde marcava 116.580. Ain-
da há 2.889 falecimentos em in-
vestigação pelas equipes das secre-
tarias de saúde.

O balanço do ministério tam-
bém recebeu notificações de
47.161 novas pessoas infectadas
pelo novo coronavírus. Ontem,
o painel da pasta trazia

3.669.995 casos desde o início
da pandemia no Brasil.

Ainda de acordo com a atua-
lização de hoje, 690.642 pesso-
as estão em acompanhamento e
outras 2.908.848 já se recupe-
raram da doença.

Covid-19 nos estados
Os estados com mais mor-

tes por covid-19 foram: São Pau-
lo (29.194), Rio de Janeiro
(15.700), Ceará (8.351), Per-
nambuco (7.460) e Pará
(6.097). As Unidades da Fede-
ração com menos óbitos até o
momento são Roraima (582),
Acre (607), Tocantins (621),
Amapá (647) e Mato Grosso do
Sul (783). (Agência Brasil)

O Paraná está entre as me-
lhores unidades federativas do
País em relação à capacidade de
pagamento, apontou levantamen-
to da Secretaria do Tesouro Na-
cional (STN), órgão ligado ao
Ministério da Economia, divul-
gado esta semana.

A Nota Técnica da Coorde-
nação-Geral de Relações e Aná-
lise Financeira dos Estados e
Municípios classifica o Estado
como B em uma escala que va-
ria de A a D. Garante ao Paraná o
melhor índice da Região Sul, à
frente de Santa Catarina (C) e
Rio Grande do Sul (D), e fre-
quentar o grupo de dez estados
com selo de bom pagador.

“Essa recomendação reforça
que o Governo está no caminho
certo, com uma administração
enxuta que busca cortar gastos e
privilégios diariamente”, afir-
mou o governador Carlos Mas-
sa Ratinho Junior. “É uma apro-
vação às gestões financeira e fis-
cal, que privilegiam fazer com
que os recursos sejam gastos
realmente com quem mais pre-
cisa, melhorando a qualidade de
vida da população paranaense”,
completou.

O índice permite ao Paraná,
entre outros pontos, ter o aval da
União para garantir operações de
crédito com taxas de juros mais
vantajosas. É o caso do emprés-
timo de R$ 1,6 bilhão em fase
final de tramitação junto ao Ban-
co do Brasil e à Caixa Econô-
mica Federal.

O acordo financeiro já con-
tou com aprovação da Assem-
bleia Legislativa do Estado, da
Secretaria do Tesouro Nacional

O presidente da Caixa Eco-
nômica Federal, Pedro Guima-
rães, disse na quarta-feira, (26)
que o banco planeja usar o apli-
cativo Caixa Tem para fazer o
pagamento aos beneficiários
do Bolsa Família. “O Bolsa
Família, até hoje, foi pago na
boca do caixa e no ATM [cai-
xas eletrônicos]. Vamos ofere-
cer a conta digital, mas com
tranquilidade, porque é um pú-
blico mais sensível a essa
questão de tecnologias”, des-
tacou, durante coletiva virtual
para apresentação dos resulta-
dos fiscais do banco no segun-
do trimestre

De acordo com Guimarães,
a Caixa vai fazer essa migra-
ção como mais uma possibili-
dade aos beneficiários do pro-
grama, que poderão continuar
utilizando os meios de saques
tradicionais.

O Caixa Tem é um aplica-
tivo de serviço sociais e tran-
sações bancárias que foi lan-
çado em abril deste ano para o
pagamento do auxílio emer-

Caixa Tem pode
ser usado para
pagamento do
 Bolsa Família
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gencial do governo federal, em
razão da pandemia de covid-19.
Ele também está sendo utiliza-
do para o saque emergencial
do Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS).

Por meio do aplicativo é
possível fazer pagamentos e
transferências, compras na in-
ternet utilizando o cartão de
débito virtual, gerado gratuita-
mente no próprio aplicativo e,
também, compras no comércio
com um código gerado pelo
lojista na própria maquininha
do estabelecimento.

O presidente da Caixa ex-
plicou que todos esses produ-
tos oferecidos de forma gra-
tuita à população durante a pan-
demia de covid-19 serão man-
tidos. Além disso, novos pro-
dutos serão incluídos no Cai-
xa Tem, como seguros, car-
tões e microcrédito.

“Este aplicativo é o nosso
banco digital para menor ren-
da, que é 90% da base de cli-
entes da Caixa”, destacou Gui-
marães. (Agência Brasil)

União classifica o
Paraná entre os

melhores pagadores
do País

e do Conselho Monetário Naci-
onal (CMN). A expectativa, des-
tacou Ratinho Junior, é que o
contrato possa ser assinado nos
próximos dias.

“O Paraná tem capacidade de
endividamento porque fez a lição
de casa. Cortamos secretarias em
uma profunda reforma adminis-
trativa e agilizamos a reforma da
previdência estadual. Agora pre-
cisamos desses recursos para
melhorar a infraestrutura e dar um
salto para fazer do Paraná o esta-
do mais eficiente do Brasil”,
afirmou o governador.

OBRAS – De acordo com
Ratinho Junior, os recursos des-
se novo empréstimo serão usa-
dos exclusivamente na melhoria
da infraestrutura do Estado. Par-
te do montante, cerca de R$ 600
milhões, será aplicada direta-
mente na modernização da ma-
lha rodoviária paranaense. “É a
condição necessária para trans-
formar o Paraná no hub logísti-
co da América do Sul”, disse.

Além disso, ressaltou ele, o
empréstimo permitirá ao Gover-
no investir no Programa Litoral
(R$ 600 milhões), em Seguran-
ça Pública (R$ 300 milhões) e
também em ações da agricultu-
ra (R$ 100 milhões), como a
modernização de estradas rurais.

“O Governo Federal não
pode deixar na mão um Estado
com uma administração eficien-
te e um belíssimo programa de
desenvolvimento. No que depen-
der do Ministério da Economia,
o Paraná vai poder dar seguimen-
to a todos os projetos”, afirmou
o ministro da Economia, Paulo
Guedes.  (AENPR)


