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Embraer anuncia demissão
de 900 empregados no Brasil
Endividamento e inadimplência

crescem no país em agosto, diz CNC
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Governo prevê investimentos privados
de mais de R$ 40 bi em ferrovias

Reforma abrange Três
Poderes da União, de

estados e de municípios
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DÓLAR EURO

Comercial
Compra:   5,28
Venda:       5,29

Compra:   6,26
Venda:       6,27

Turismo
Compra:   5,26
Venda:       5,58

Esporte

Kartismo: Bruno Biondo vence e empata
com Alexandre Albino na F-4 Akasp

Uma das provas mais equi-
libradas da temporada da F-4
da Associação de Kart Ama-
dor de São Paulo (Akasp) no
Kartódromo Granja Viana,
em Cotia (SP), apontou na
noite de quarta-feira (02/9)
vitória de Bruno Biondo (Ar-
bis), que assumiu a liderança
do quarto turno ao lado de
Alexandre Albino. Biondo
completou as 33 voltas da
terceira etapa em
25min16s935, apenas 3s159
de vantagem sobre Otávio
Lotfi. Eder Ayres (Mais Far-
ma), Luis Reche (Mais Far-
ma), Alexandre Albino e Hé-
lio Bianchi (Bianchi Automó-
veis), respectivamente, com-
pletaram os seis primeiros.

A prova começou com Otá-
vio Lotfi na frente, mas na
abertura da terceira volta Al-
berto Otazú (Cardoso Funila-
ria e Pintura/Bianchi Automó-
veis/AVSP/No Fire Services/
Rolley Ball/Speed Truck/Pail-
ler Racing), que largou do
quinto posto já assumia a lide-
rança, com Eder Ayres em ter-
ceiro, Hélio Bianchi e Bruno
Biondo em seguida.

Depois de liderar por mais
duas voltas Otazú foi obrigado a
cumprir uma penalização pas-
sando por dentro dos boxes,
por um toque em Emerson Ril-
do no primeiro giro, retornan-
do nas últimas posições. Com
isto Lotfi reassumiu o primeiro
posto, enquanto Biondo ia ga-

nhando posições até alcançar a
ponta na 11ª passagem, ao mes-
mo tempo em que Otazú em ver-
tiginosa recuperação já estava
em sétimo.

Bruno estabelece o melhor
tempo da corrida na 18ª volta,
quando era perseguido por Lo-
tfi, Ayres, Bianchi, e Alberto
Cesar já em quinto. Quatro vol-
tas depois, no momento em que
iria assumir a quarta posição, um
toque com outro competidor
acabou quebrando o sistema de
direção do F-4 de Otazú. Com
isto, as seis primeiras coloca-
ções ficaram definidas, enquan-
to no pelotão intermediário as
disputas acirradas continuaram
até a bandeirada final.  

A próxima etapa do quarto

turno da F-4 da Associação de
Kart Amador de São Paulo será
realizada no dia 9 de setembro,
novamente no Kartódromo

Granja Viana.
O certame de F-4 da Akasp é

disputado com karts Mega dos
próprios pilotos, mas com acer-

tos de chassi fixos, equipados
com motor Honda GX 390, de
18 hp, equalizados e sorteados
pela MFS Racing. A novidade
desta temporada é a utilização
dos pneus Lecont.

Reveja a prova de F-4 da
Akasp no Kart Amador SP pelo
link https://youtu.be/
jaF6W6CwkHs

Alberto Cesar Otazú tem o
apoio de Autódromo Virtual de
São Paulo (AVSP), Bianchi
Automóveis, Cardoso Funila-
ria e Pintura, No Fire Servi-
ces, Rolley Ball, Speed Truck,
Pailler Racing. O jovem apoia
as ações da Associação Cruz
Verde, Direção para a Vida e
Rotary Club Ponte Estaiada.
Visite www.akasp.com.br   
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Circuito Brasileiro

Definida a lista de duplas inscritas
para a etapa de abertura da temporada

A lista de duplas inscritas
para a 1ª etapa do Circuito Bra-
sileiro Open de vôlei de praia
da temporada 2020/2021 foi
definida na quinta-feira (3) pela
Confederação Brasileira de Vo-
leibol (CBV). A competição será
realizada no Centro de Desen-
volvimento de Voleibol (CDV),
em Saquarema (RJ), e separada
em duas datas: de 17 a 20 de se-
tembro com o torneio femini-
no, e de 24 a 27 de setembro
com o torneio masculino.

O torneio será realizado
sem a presença de público,
com adaptações no formato e
seguindo rígido protocolo de
prevenção para a COVID-19.
Os quatro times brasileiros

classificados para os Jogos em
Tóquio estão inscritos para a dis-
puta, que terá transmissão ao vivo
de todas as partidas pelo site
voleidepraiatv.cbv.com.br, pelo
fanpage da CBV no Facebook e,
nas semifinais e disputas de me-
dalha, pelo SporTV.

A fase de grupos, que começa
sempre às sextas-feiras, é forma-
da por 16 times, sendo 11 já ga-
rantidos pela posição no ranking de
entradas e um através de convite
(wild card). Outras quatro vagas
‘extras’ são definidas na disputa
que envolve até 20 duplas no tor-
neio qualificatório (qualifying),
que acontece às quintas-feiras.

No naipe feminino, já estão
garantidas na fase de grupos pelo

ranking as duplas Ana Patrícia/
Rebecca (MG/CE), Ágatha/Duda
(PR/SE), Talita/Carolina Solberg
(AL/RJ), Victoria/Tainá (MS/SE),
Bárbara Seixas/Carol Horta (RJ/
CE), Juliana/Josi (CE/SC), Hegê/
Ângela (CE/DF), Val/Aline Lebi-
oda (RJ/SC), Andressa/Vitoria
(PB/RJ), Andrezza/Neide (AM/
AL), Elize Maia/Thâmela (ES) e
Taiana/Paula Pequeno (CE/SP).

No naipe masculino, os times
que já entram automaticamente na
fase de grupos pelo ranking são
André Stein/George (ES/PB),
Alison/Álvaro Filho (ES/PB),
Evandro/Bruno Schmidt (RJ/
DF), Guto/Arthur (RJ/MS),
Pedro Solberg/Vinícius (RJ/
ES), Vitor Felipe/Arthur Lan-

ci (PB/PR), Hevaldo/Saymon
(CE/MS), Renato/Adrielson
(PB/PR), Thiago/Oscar (SC/
RJ), Allison Francioni/Fábio
(SC/CE),  Bernardo Lima/
Eduardo Davi (CE/PR) e Jô/
Bruno (PB/AM).

Os 16 times em cada naipe
serão divididos em quatro grupos
com quatro duplas. Os primeiros
colocados de cada grupo vão di-
reto às quartas de final, enquan-
to segundos e terceiros disputam
uma rodada eliminatória a mais,
da repescagem. Quem termina na
última posição de cada grupo na
primeira fase está eliminado. O
torneio segue em formato elimi-
natório direto, com quartas de fi-
nal, semifinais e disputas de

bronze e ouro.
Todos os atletas farão um

teste inicial para COVID-19
antes da competição. O resul-
tado será enviado à CBV e, só
diante disso, será confirmada
sua inscrição. O atleta que tes-
tar positivo não irá competir.
Um dia antes da competição,
os atletas chegarão a Saquare-
ma, responderão a um questi-
onário, aferirão a temperatura,
oximetria e farão novo teste de
COVID-19.

Em caso de mais um resulta-
do negativo, o atleta entra na dis-
puta. A partir do momento em
que entra no CDV, o atleta só sai
após a eliminação ou no último dia
para retorno. O protocolo será exa-

tamente o mesmo com todos os
envolvidos: comissões técnicas,
arbitragem, fornecedores, cola-
boradores do CDV, e em todo o
staff da CBV.

A segunda etapa da tempo-
rada também será realizada em
Saquarema, em outubro, entre
os dias 15 a 18 (feminino) e 22
a 25 (masculino). As outras três
etapas da temporada 20/21 ain-
da terão locais definidos, mas
já possuem datas. A terceira pa-
rada será de 5 a 8 de novembro
(feminino) e 12 a 15 de novem-
bro (masculino). O quarto tor-
neio será de 2 a 6 de dezembro,
e o quinto de 16 a 20 de dezem-
bro, com possibilidade de rea-
lização dos dois naipes.

Facebook
firma

parcerias para
portabilidade

de dados
O Facebook informou na

quinta-feira (3) que seus usuári-
os podem transferir fotos e ví-
deos armazenados em seus ser-
vidores para duas novas platafor-
mas de tecnologia - sua medida
mais recente para lidar com
questões antitruste, dando aos
usuários a opção de facilmente
deixar os serviços da empresa.

Os novos parceiros da
empresa de mídia social são as
empresas de armazenamento
em nuvem Dropbox e Koofr -
uma startup da União Europeia.
O Facebook anunciou uma par-
ceria semelhante com o Goo-
gle Photos, de propriedade da
Alphabet, em abril.     Página 3

A proposta de reforma admi-
nistrativa apresentada na quinta-
feira, (3) pelo governo federal
abrange os Três Poderes – Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário -
da União, dos estados e dos mu-

nicípios. A Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) da Nova
Administração Pública foi apre-
sentada nesta quinta-feira pelo
Ministério da Economia, em en-
trevista coletiva virtual.

Segundo o secretário especi-
al adjunto de Desburocratização,
Gestão e Governo Digital do Mi-
nistério da Economia, Gleisson
Rubin, a mudança abrange todos
os futuros servidores públicos,
como analistas e técnicos dos
Três Poderes. A reforma, no en-
tanto, não altera as regras para os
atuais nem para os futuros mem-
bros do Poder Judiciário, que são
os juízes, desembargadores e
ministros, do Poder Legislativo
– deputados e senadores – e do
Ministério Público, que são pro-
motores e procuradores.

“Depende [de] que cada po-
der faça uma proposta ou nossa
proposta seja ampliada para os
membros. Isso cabe ao Congres-
so”, explicou.                Página 4
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O ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Gomes de Freitas, dis-
se na quinta-feira, (3) que o go-
verno tem como meta atrair
mais de R$ 40 bilhões de in-
vestimentos privados no siste-
ma ferroviário brasileiro nos
próximos anos.

“O que está sendo planta-
do agora vai fazer com que a
participação do modo ferrovi-
ário na matriz [de transportes]
dobre nos próximos oito anos.
Isso vai criar competição entre
os operadores e vai ter reper-
cussão imediata no frete”, dis-

se o ministro durante a confe-
rência online Indústria em De-
bate: Infraestrutura e Retoma-
da da Economia, promovido
pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI).

Ele citou como exemplo a
renovação de concessão de
duas estradas de ferro admi-
nistradas pela mineradora
Vale, a Estrada de Ferro Vi-
tória a Minas e a Estrada de
Ferro Carajás, que vai permi-
tir o investimento privado de
R$ 17 bilhões na malha fer-
roviária.                   Página 3

Página 6

Página 2

Segurança de barragens leva
MPF a pedir intervenção

judicial na Vale

MPT em São Paulo recebeu
2,8 mil denúncias relativas

 à pandemia

Governo federal publica
editais de arrendamento

de quatro portos
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MPT em São Paulo recebeu 2,8 mil
denúncias relativas à pandemia

Lembre sempre de lavar as mãos

cesar@cesarneto.com 

O Ministério Público do Tra-
balho (MPT) em São Paulo re-
cebeu 7,9 mil denúncias de ja-
neiro a agosto deste ano. Mais
de um terço das denúncias (2,8
mil) diz respeito a problemas
relacionados à prevenção da co-
vid-19. O levantamento inclui a
capital paulista e 46 municípios
da região do Grande ABC e da
Baixada Santista.

O comércio varejista, espe-
cialmente os supermercados,
foi um dos setores que tiveram

mais denúncias, assim como o
telemarketing e o atendimento à
saúde. Também houve um gran-
de volume de denúncias contra
o setor público, muitas relacio-
nadas às áreas de saúde e trans-
portes.

Segundo o MPT, as queixas
relatam desrespeito das medi-
das determinadas pelas autori-
dades sanitárias para enfrenta-
mento da pandemia de corona-
vírus. A falta de distanciamen-
to entre os trabalhadores, a au-

sência de testagem e o não for-
necimento dos equipamentos de
proteção estão entre os pontos
das denúncias. Há ainda queixas
de demissões em massa e redu-
ções salariais.

Ações
Nos primeiros oito meses

deste ano, os procuradores do
Trabalho já ajuizaram 213 ações
civis públicas, sendo 27 direta-
mente ligadas a questões envol-
vendo a covid-19. Foram cele-

brados também 221 termos de
ajustamento de conduta.

Há cerca de duas semanas, a
Justiça do Trabalho determinou
que a Uber Eats fornecesse aos
entregadores álcool em gel, au-
xílio financeiro em caso de afas-
tamento e pontos de apoio para
higienização. A sentença da juí-
za Josiane Grossi, titular da 73ª
Vara do Trabalho de São Paulo,
atendeu a um pedido do Minis-
tério Público do Trabalho.
(Agência Brasil)

Detran.SP autoriza retomada de aula presencial
para profissionais que atuam no trânsito

Na quinta-feira (3), o
Detran.SP liberou as aulas pre-
senciais dos cursos de formação
e capacitação de profissionais
que atuam no trânsito. Cerca de
300 empresas no estado creden-
ciadas pela Escola Pública de
Trânsito do Detran.SP ministram
cursos especializados e de for-
mação de motoristas, para que
possam conduzir veículos como
ambulâncias, ônibus e cami-
nhões tanques e de carga, além
de motofrete, entre outros.

A autorização para a retoma-
da consciente das atividades dos
cursos especializados e de capa-
citação foi publicada no Diário
Oficial do Estado de quarta-fei-
ra (2), por meio do Comunica-
do Detran.SP 07/20. Também
estão contempladas as entidades
que ministram cursos de capa-
citação para formação de instru-
tores e examinadores de trânsi-
to, além de diretores de Centro

de Formação de Condutores
(CFCs).

“O trabalho dessas entidades
é de fundamental importância na
formação dos profissionais que
prestam serviços essenciais,
como transporte de produtos
perigosos e de emergência, tão
necessários neste período de
pandemia”, destaca o presiden-
te do Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo, Ernesto
Mascellani Neto.

A reabertura consciente das
entidades segue as diretrizes do
Plano São Paulo, com a flexibi-
lização permitida para cidades
que estiverem a partir da fase
laranja e de acordo com o pro-
tocolo sanitário elaborado pelo
Detran.SP para a prevenção da
COVID-19.

Protocolos
Como medidas de seguran-

ça e distanciamento social, será

obrigatório o uso de máscaras,
disponibilização de álcool
gel, distanciamento entre as
carteiras e cadeiras escola-
res, higienização de balcões,
computadores,  maçanetas,
corrimões e rampas de aces-
sibilidade, ente outros equi-
pamentos.

As empresas também serão
orientadas a manter portas e ja-
nelas abertas e as salas com hi-
gienização reforçada ao final das
aulas. Também não poderão ser
disponibilizados itens, como
canetas de uso comum, bem
como revistas e livros.

A quantidade de alunos por
sala e o horário de funcionamen-
to obedecerá ainda ao limite es-
tabelecido por meio de decreto
de cada município, além das de-
terminações previstas no Plano
São Paulo. Municípios na fase
laranja, com atendimento de
20% da capacidade e funciona-

mento de quatro horas por dia e
cidades na fase amarela, com
40% da capacidade e seis horas
de aulas por dia.

Para garantir o cumprimen-
to das medidas e a segurança dos
alunos e colaboradores, funcio-
nários do Detran.SP vão realizar
fiscalizações constantes nas
empresas credenciadas.

Cursos
– Especializados: Transpor-

te Escolar; Transporte Coletivo
de Passageiros; Transporte de
Emergência; Transporte de Pro-
dutos perigosos; Transporte de
Cargas Indivisíveis; Motofrete;
Mototáxi. Carga-horária: de 30
a 50 horas.

– De capacitação: Diretor-
Geral; Diretor de Ensino; Instru-
tor de Trânsito; Examinador de
Trânsito; Instrutor de Trânsito
Especializado. Carga-horária: de
180 a 220 horas.

SP registra 232 mortes e 11.647 novos
casos de coronavírus em 24 horas

Com 232 mortes e 11.647
casos registrados nas últimas 24
horas, o estado de São Paulo
soma agora 30.905 óbitos e
837.978 casos confirmados do
novo coronavírus (covid-19)
desde o início da pandemia.

Do total de casos diagnostica-
dos, 668.588 pessoas estão recupe-
radas, sendo 92.380 após internação.

Há 11.480 pessoas internadas
em todo o estado em casos suspei-
tos ou confirmados do novo coro-
navírus, sendo 4.880 delas em esta-

do grave. A taxa de ocupação de lei-
tos de unidades de terapia intensiva
(UTI) está em 54,1% no estado e
em 52% na Grande São Paulo.

Todos os 645 municípios do
estado já registram ao menos um
caso confirmado do novo coro-

navírus, sendo que, em 541 de-
les, houve o registro de pelo
menos um óbito. A relação de
casos e óbitos confirmados por
cidade pode ser consultada no
site do governo do estado.
(Agência Brasil)

CPTM retoma o processo para a
emissão do Bilhete do Desempregado

Na quinta-feira (3), a Com-
panhia Paulista de Trens Metro-
politanos (CPTM) retoma o pro-
cesso para emissão do Bilhete
do Desempregado, suspenso
desde o fim de março por conta
da pandemia de COVID-19. Para
garantir a segurança dos passa-
geiros que solicitam o benefício
e dos colaboradores da Compa-
nhia, serão feitas mudanças no
atendimento.

O trabalhador deverá inicial-
mente enviar um e-mail para o
e n d e r e ç o
desempregado@cptm.sp.gov.br.
Todas as informações precisam
estar legíveis. O solicitante pode
enviar uma foto dos documen-
tos ou tirar print screen do apa-
relho (impressão da tela), caso
a carteira de identidade e de tra-
balho sejam digitais. Os docu-

mentos que devem constar no e-
mail são:

– RG
– CPF
– Rescisão do contrato de

trabalho
– Página da Carteira de Tra-

balho (três páginas): com foto,
dados pessoais e o registro do
último emprego

Após o envio dos documen-
tos a CPTM enviará uma confir-
mação automática de recebi-
mento, informando que os dados
serão analisados e respondidos
em um prazo de até 3 dias úteis.

Resposta
Caso as informações este-

jam corretas, será enviada uma
resposta ao mesmo endereço
eletrônico com a data e horário
para a retirada do bilhete no pos-

to da Estação Barra Funda, que
atende as Linhas 7-Rubi e 8-Di-
amante, além de ter interligação
com o Metrô.

Se as informações não esti-
verem corretas ou legíveis, res-
ponderemos o e-mail solicitan-
do a correção e o mesmo prazo
para resposta passará a contar da
data de recebimento do novo e-
mail. Os agendamentos respei-
tarão a ordem de recebimento
dos e-mails com a documenta-
ção correta.

Para evitar o deslocamento
desnecessário e aglomerações,
é importante ressaltar que o
atendimento presencial aconte-
cerá apenas mediante agenda-
mento prévio, ou seja: a CPTM
irá atender apenas passageiros
que tenham recebido a confirma-
ção da data e horário para a reti-

rada. Esse atendimento será ini-
ciado no dia 8 de setembro, en-
tre 8h e 16h.

A Credencial para o Traba-
lhador Desempregado tem vali-
dade de 90 dias. É fornecida para
quem tenha registrado em sua
Carteira Profissional, emitida
pelo Ministério do Trabalho, a
baixa no último emprego há mais
de 30 dias e menos de 180 dias.
Nenhum passageiro será preju-
dicado por conta da paralisação
do atendimento.

Os passageiros serão infor-
mados sobre a retomada do aten-
dimento por meio das redes so-
ciais e site da CPTM. Mais in-
formações poderão ser obtidas
pela Central de Relacionamen-
to (0800-055-0121), WhatsApp
(11 99767-7030) e pelo site
www.cptm.sp.gov.br.

Governo de São Paulo inaugura nova
sede da DDM de Francisco Morato

O Governador João Doria
inaugurou na quinta-feira (3) a
nova sede da Delegacia de De-
fesa da Mulher de Francisco
Morato, na Grande São Pau-
lo. A unidade especializada
fica em imóvel locado pela
Prefeitura e possui mais in-
fraestrutura e acessibilidade,
garantindo atendimento hu-
manizado a vítimas de violên-
cia e melhores  condições de
trabalho aos policiais.

“Nós temos um compromis-
so com as mulheres e o reafir-
mei logo no primeiro mês à fren-
te do Governo do Estado. Con-

tinuaremos agindo na defesa e
proteção das mulheres em São
Paulo. Um terço de todas as
Delegacias da Mulher do Brasil
está em São Paulo, atendendo de
forma eficiente milhares de
mulheres e agora também com
a DDM online, além das dez
Delegacias da Mulher que ope-
ram 24 horas por dia”, afirmou
o Governador.

“Nós temos um compromis-
so com as mulheres, na defesa e
proteção das mulheres em São
Paulo”, destacou o governa-
dor João Doria em seu dis-
curso. “Estamos em um equi-

pamento da Polícia Civil onde
podemos atender muito bem
as mulheres dessa região.
Fico feliz em ver um empre-
endimento extremamente
funcional e que tem cumpri-
do sua missão de maneira bri-
lhante nesta bela cidade”,
completou o secretário da
Segurança Pública, general João
Camilo Pires de Campos.

Em funcionamento desde
1992, a DDM de Francisco
Morato é a única pertencente
à Seccional de Franco da Ro-
cha, que também atende à po-
pulação dos municípios de

Mairiporã e Caieiras.
O expediente é realizado de

segunda à sexta-feira, das 9h às
18h, com o empenho de dez po-
liciais. Uma investigadora, qua-
tro escrivães e quatro agentes
policiais atuam sob coordenação
da delegada Francine Maria Ri-
beiro Gonçalves.

“Esta delegacia é de grande
peso para a região. É um sonho
que se concretizou. Foi tudo pen-
sado e elaborado nos mínimos
detalhes. Aqui as nossas vítimas
conseguem ter atendimento par-
ticular e individualizado”, desta-
cou a delegada titular.

M Í D I A S
O jornalista Cesar Neto vem publicando esta coluna diária

de política na imprensa de São Paulo (Brasil) desde 1993. Na
Internet desde 1996, o site www.cesarneto.com foi se tornan-
do uma referência das liberdades possíveis. No Twitter, @Ce-
sarNetoReal ... Email cesar@cesarneto.com

+
CÂMARA (SP)
Entusiasmo entre os vereadores candidatos à reeleição pelo

PSB, com o ex-governador (SP) França, candidato à prefeitura
paulistana 2020. Quanto ao PDT, agora do Ciro, pode ter uma
candidatura a vice-prefeito. O AVANTE (ex-PT do B) e o PMN
entram com seus segundos na propaganda eleitoral

+
PREFEITURA (SP)
O prefeito do Rio luta pra não ser Impedido (cassado), por

ações as vezes truculentas dos “Guardiões do Crivella” contra -
por exemplo - a imprensa (Globo tv). O deputado federal (SP)
Russomanno (também do PROGRESSISTAS ex-PRB) luta - pela
3ª vez - pra ser eleito prefeito de São Paulo

+
ASSEMBLEIA (SP)
Candidato à prefeitura de São Paulo, o jovem deputado Artur

‘Mamãe Falei’ (expulso do DEM ex-PFL e filiado ao PATRIOTA
ex-PEN) falou que será o prefeito que acabará com a Cracolân-
cia. As pesquisas que rolarem após as convenções ‘falarão’ um
pouco sobre a real - não virtual - desta pretensão

+
GOVERNO (SP)
João Doria (dono do PSDB) não terá como não atender os

prefeitos das cidades do litoral paulista, preocupados com as aglo-
merações que podem rolar nas praias, neste feriado prolongado
(7 setembro). Reforços de policiais civis e militares devem con-
ter aglomerações nas praias em tempos de Covid 19

+
CONGRESSO (BR)
Deputada federal Joice (PSL que foi da família Bolsonaro)

começou a frequentar feiras livres em sua campanha pela prefei-
tura de São Paulo. Principalmente as eleitoras mulheres têm per-
guntado qual é a dieta

+
PRESIDÊNCIA (BR)
Não são poucas as mudanças que já rolaram na vida e na car-

reira política do Bolsonaro, desde a campanha (2018), passando
pela eleição quase surreal pra Presidência da República e agora
na dupla guerra, contra o Covid 19 e a forçosamente a favor do
Judiciário e do Legislativo

+
PARTIDOS
Os que foram donos dos partidos políticos brasileiros pas-

sam por uma fase, em que suas histórias são as que menos valem
no mercado da política. Lula (PT) e FHC (PSDB) são os que mais
representam tal período. E não há novidades. Só mudanças de
rótulo pros mesmos produtos

+
POLÍTICOS
... O PT cada vez mais enredado - pelo Lulismo que manda no

partido desde sua fundação em 1980 - nas Capitais dos Estados.
Há uma certa desmobilização do que um dia foram petistas que
não davam nenhum espaço pra quem não rezasse na cartilha do
Lula. Lá se vão 40 anos

+
H I S T Ó R I A S
O futebol brasileiro já foi tão importante, que teve como di-

rigentes de entidades parlamentares (deputados na Assembleia
SP) Nabi Abi Chedid (presidente FPF e CBF), José Maria Marin
(ex-governador SP e também presidente FPF e CBF). Hoje tem
Walter Feldman (Secretário Geral CBF)
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Lembre sempre de lavar as mãos

Facebook firma
parcerias para

portabilidade de dados
O Facebook informou na quinta-feira (3) que seus usuários

podem transferir fotos e vídeos armazenados em seus servido-
res para duas novas plataformas de tecnologia - sua medida mais
recente para lidar com questões antitruste, dando aos usuários a
opção de facilmente deixar os serviços da empresa.

Os novos parceiros da empresa de mídia social são as em-
presas de armazenamento em nuvem Dropbox e Koofr - uma
startup da União Europeia. O Facebook anunciou uma parce-
ria semelhante com o Google Photos, de propriedade da Al-
phabet, em abril.

O recurso que permite essas transferências é chamado de
portabilidade de dados. Ele dá aos usuários mais controle sobre
seus dados e permite que a empresa de mídia social responda
aos reguladores e parlamentares dos Estados Unidos, que estão
investigando suas práticas competitivas e alegações de que a
empresa tem prejudicado a concorrência.

A decisão do Facebook ocorre antes de uma audiência orga-
nizada pela Federal Trade Commission (FTC) em 22 de setem-
bro para examinar os benefícios e desafios potenciais da porta-
bilidade de dados. O controle de dados que prejudica a concor-
rência se tornou um tópico crítico no debate antitruste nos Esta-
dos Unidos e na Europa.

No início deste mês, o Facebook enviou declarações à FTC
nos quais pressionou por uma legislação de portabilidade de da-
dos.

Empresas menores de tecnologia estarão mais dispostas a
fazer parceria com o Facebook assim que as regulamentações
sobre portabilidade de dados se tornarem mais claras, disse o
gerente de Privacidade e Políticas Públicas do Facebook, Bijan
Madhani, à Reuters. (Agência Brasil)

Ministros da União
Europeia discutirão

recuperação e recursos
Os ministros das Finanças europeus discutirão a implemen-

tação do pacote de recuperação de 750 bilhões de euros em uma
reunião em Berlim, na próxima semana, além de como dar à União
Europeia seus próprios recursos fiscais para pagar a dívida con-
junta, disse na quinta-feira, (3) o ministro alemão de Finanças,
Olaf Scholz.

“Para que a recuperação tenha realmente sucesso, precisa-
mos nos recuperar juntos e usar essa oportunidade para transfor-
mar nossa economia”, afirmou Scholz, em discurso no instituto
Bruegel.

“Para fazer a economia da Europa voltar aos trilhos, o inves-
timento é essencial. Junto com pacotes de reforma inteligentes
e críveis, isso pode criar oportunidades de crescimento e tornar
nossas economias mais resilientes”, finalizou. (Agência Brasil)

Alunos voltam às
aulas em Londres

com álcool em gel e
apoio emocional

Os alunos do ensino primário que estão voltando à Academia
Harris de Londres na quinta-feira (3) se sentarão em filas, lava-
rão as mãos com frequência e terão amparo de professores que
foram treinados para dar apoio emocional após o isolamento.

As crianças iniciaram o retornoar às escolas nesta semana e,
para muitas, é a primeira vez que voltam a ter aulas em tempo
integral desde que a disseminação da covid-19 forçou o fecha-
mento das classes em março.

Para evitar aglomerações, as escolas estão escalonando os
intervalos, mantendo os alunos em grupos menores, controlan-
do quando percorrem áreas comunais e exigindo o fornecimen-
to de garrafas de água e estojos de lápis para evitar o comparti-
lhamento.

A diretora da Academia Harris, Sam French, disse que os fun-
cionários ficaram contentes por voltar e que, embora existam
muitos desafios, querem que a escola pareça tão normal quanto
antes.

“Fizemos nosso melhor para manter [os desafios] em nosso
nível. Então, quando as crianças voltaram hoje, tanto quanto pos-
sível estavam voltando à escola que deixaram em março”, disse
ela à Reuters ao som dos alunos ao fundo.

As crianças foram recebidas por um professor que distribuiu
álcool em gel quando chegaram e se depararam com um arco de
balões nesta quinta-feira.

Embora as escolas tenham mantido contato com os alunos
durante o isolamento e proporcionado atividades frequentes, ago-
ra os professores terão que usar o primeiro período para avaliar
quantas crianças estão defasadas e quantas se adiantaram no
aprendizado.

“Essas primeiras semanas iniciais são só para descobrir onde
estão as lacunas, descobrir quais são os pontos fortes e depois
avançar para que, até o meio período de outubro, tenhamos todos
voltado para onde precisamos estar e possamos continuar com o
ano”, disse French.

O governo do primeiro-ministro Boris Johnson está sendo
pressionado para fazer com que as escolas permaneçam abertas
depois do longo intervalo e na esteira de um fiasco a respeito
dos resultados estimados de provas que afetaram a ida de alguns
estudantes para a universidade neste ano. (Agência Brasil)

O ministro da Infraestrutu-
ra, Tarcísio Gomes de Freitas,
disse na quinta-feira, (3) que o
governo tem como meta atrair
mais de R$ 40 bilhões de in-
vestimentos privados no siste-
ma ferroviário brasileiro nos
próximos anos.

“O que está sendo plantado
agora vai fazer com que a parti-
cipação do modo ferroviário na
matriz [de transportes] dobre nos
próximos oito anos. Isso vai criar
competição entre os operadores

e vai ter repercussão imediata no
frete”, disse o ministro durante
a conferência online Indústria
em Debate: Infraestrutura e Re-
tomada da Economia, promovi-
do pela Confederação Nacional
da Indústria (CNI).

Ele citou como exemplo a
renovação de concessão de duas
estradas de ferro administradas
pela mineradora Vale, a Estrada
de Ferro Vitória a Minas e a Es-
trada de Ferro Carajás, que vai
permitir o investimento privado

de R$ 17 bilhões na malha fer-
roviária.

Entre as obras citadas pelo
ministro, estão o projeto de con-
cessão da Ferrogrão, nova fer-
rovia que ligará Sinop, no norte
de Mato Grosso, a Itaituba, no
Pará, em análise no Tribunal de
Contas da União (TCU), e deve
atrair R$ 12 bilhões em investi-
mentos, e o trecho da Ferrovia
Norte-Sul, que vai ligar o Porto
de Itaqui (MA) ao Porto de San-
tos e terá R$ 2,8 bilhões de in-

vestimento.
Freitas destacou que entida-

des ambientais internacionais
estão assessorando na elabora-
ção de projetos para que já “nas-
çam com o selo verde”. “Preci-
samos fazer projetos sustentá-
veis por uma razão muito sim-
ples, para ter acesso a mais uma
forma de funding (financiamen-
to). A gente sabe que os fluxos
financeiros vão estar atrelados
aos padrões ambientais”. (Agên-
cia Brasil)

Endividamento e inadimplência
crescem no país em agosto, diz CNC
O percentual de famílias en-

dividadas (com atraso ou não) e
inadimplentes (com contas em
atraso) aumentou em agosto
deste ano. O endividamento atin-
giu 67,5% das famílias brasilei-
ras, de acordo com dados divul-
gados na quinta-feira, (3) pela
Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo (CNC), acima dos 67,4%

de julho deste ano e dos 64,8%
de agosto do ano passado.

Já a inadimplência chegou a
26,7% das famílias em agosto,
percentual superior aos 26,3%
de julho deste ano e aos 24,3%
de agosto do ano passado.

As famílias que não terão
condições de pagar suas contas
chegou a 12,1% acima de julho
(12%) e de agosto do ano pas-

sado (9,5%).
Segundo o presidente da

CNC, José Roberto Tadros, as
famílias com maior renda têm
aumentado a poupança em de-
trimento do consumo, princi-
palmente de serviços, mas as
famílias com renda mais baixa
têm tido mais necessidade de
crédito.

De acordo com a CNC, em-

bora estejam mais endividadas,
as famílias reduziram a parcela
média da renda comprometida
com dívidas em agosto. Entre as
famílias endividadas, 21,4%
afirmaram ter mais da metade da
renda mensal comprometida
com o pagamento destas dívidas,
a terceira queda consecutiva de-
pois de ter atingido 22,4% em
abril. (Agência Brasil)

Com trabalho remoto, governo
economiza R$ 691,9 milhões

O governo federal economi-
zou R$ 691,9 milhões com cus-
teio administrativo durante a
pandemia do novo coronavírus
(covid-19). Segundo o Ministé-
rio da Economia, a redução foi
proporcionada pelo trabalho re-
moto de parte dos servidores
públicos entre abril e julho de
2020.

O levantamento foi divulga-
do na quinta-feira, (3) pelo mi-
nistério, que analisou a diminui-
ção dos gastos em cinco itens de
despesa. Entre eles, estão diári-
as, passagens e despesas com lo-
comoção, energia elétrica, água
e esgoto e serviços de cópias e

reproduções de documentos.
A maior redução de despesas

foi com diárias, passagens e des-
pesas com locomoção, no valor
de R$ 375,128 milhões, de abril
e julho deste ano, comparado do
igual período de 2019. Em se-
guida vem serviços de energia
elétrica – com R$ R$ 211,437
milhões de redução.

“O Ministério tem observa-
do reduções expressivas nas des-
pesas de custeio nos últimos
meses e cada real economizado
em gastos administrativos pode
ser investido em áreas finalísti-
cas. Nós monitoramos essas
despesas para saber onde inves-

tir na modernização dos proces-
sos”, disse o secretário de Ges-
tão da Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e
Governo Digital do ME, Cristi-
ano Heckert. “A experiência do
trabalho remoto durante a pan-
demia demonstrou que muitas
atividades podem ser realizadas
sem prejudicar o atendimento
aos cidadãos”, complementou
Heckert.

Teletrabalho
Na terça-feira (1º) entrou

em vigor a Instrução Normativa
nº 65, que estabelece orienta-
ções para a adoção do regime de

teletrabalho nos órgãos e enti-
dades integrantes do Sistema de
Pessoal Civil da Administração
Federal (Sipec) – do qual, atual-
mente, cerca de 200 órgãos fa-
zem parte.

Além de servidores efetivos,
poderão participar do programa
ocupantes de cargos em comis-
são, empregados públicos e con-
tratados temporários. Segundo o
ministério, cada órgão definirá,
a partir de suas necessidades,
quais atividades poderão ser de-
sempenhadas a distância. Cabe-
rá ao dirigente máximo de cada
pasta autorizar a implementação
do programa. (Agência Brasil)

Índice de preços globais de alimentos
sobe pelo 3º mês seguido

O preço global dos alimen-
tos subiu pelo terceiro mês em
agosto, impulsionado por ce-
reais, óleos vegetais e açúcar,
disse a agência das Nações
Unidas para alimentação na
quinta-feira (3).

O índice de preços da Orga-
nização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura
(FAO), que mede variações men-
sais em uma cesta de cereais,
oleaginosas, laticínios, carne e
açúcar, atingiu uma média de
96,1 pontos mês passado, ante

94,3 em julho.
O indicador aumentou 1,9%

ante o mês anterior, mas teve
uma alta de 7% na comparação
anual.

A FAO, sediada em Roma,
também disse em comunicado
que a colheita global de cereais
segue caminhando para um re-
corde anual em 2020.

A FAO revisou para baixo sua
estimativa para a safra de cere-
ais de 2020 em 25 milhões de
toneladas, principalmente devi-
do às expectativas de queda na

produção de milho dos Estados
Unidos.

Porém, apesar da redução,
a agência ainda espera uma
colheita recorde este ano, de
cerca de 2,765 bilhões de to-
neladas, alta de 3% ante os ní-
veis de 2019.

“Colheitas recordes de mi-
lho são esperadas na Argentina
e no Brasil, enquanto a produ-
ção global de sorgo [cereal
utilizado na alimentação ani-
mal] deve crescer em 6% em
relação ao ano anterior. A pro-

dução mundial de arroz 2020
também deve atingir um novo
recorde de 509 milhões de to-
neladas”, disse a FAO.

A previsão para o consumo
de cereais em 2020/21 atingiu
2,746 bilhões de toneladas,
uma alta de 2% em relação a
2019/20.

A estimativa para estoques
de cereal globais no fim da tem-
porada em 2021 é de 895,5 mi-
lhões de toneladas, uma queda de
33,4 milhões de toneladas des-
de julho. (Agência Brasil)

Produção industrial cresceu 8%
de junho para julho, diz IBGE

A produção industrial brasi-
leira cresceu 8% na passagem de
junho para julho deste ano, in-
formou na quinta-feira, (3) o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Essa é a ter-
ceira alta consecutiva do indica-
dor, que ainda não conseguiu eli-
minar a perda de 27% registrada
no segundo bimestre do ano
(março e abril) devido à pande-
mia de covid-19.

A produção também regis-
trou alta (8,8%) na média móvel

trimestral. Nos demais tipos de
comparação, no entanto, houve
quedas: na comparação com ju-
lho de 2019 (-3%), no acumula-
do do ano (-9,6%) e no acumu-
lado em 12 meses (-5,7%).

O avanço de 8% na passagem
de junho para julho foi resultado
de altas nas quatro grandes cate-
gorias econômicas da indústria,
com destaque para os bens de
consumo duráveis (42%). Os
bens de capital, isto é, as máqui-
nas e equipamentos usados no

setor produtivo, cresceram 15%.
No caso dos bens interme-

diários, isto é, os insumos indus-
trializados usados no setor pro-
dutivo, houve alta de 8,4%. Já os
bens de consumo semi e não
duráveis cresceram 4,7%.

Entre as atividades industri-
ais, houve altas em 25 dos 26
ramos pesquisados. A principal
alta ocorreu no setor de veícu-
los automotores, reboques e car-
rocerias (43,9%). “A indústria
automotiva puxa diversos seto-

res em conjunto, sendo o ponto
principal de outras cadeias pro-
dutivas”, afirma o pesquisador do
IBGE André Macedo.

Também houve altas importan-
tes na metalurgia (18,7%), indús-
trias extrativas (6,7%), máquinas
e equipamentos (14,2%), coque e
produtos derivados do petróleo e
biocombustíveis (3,8%).

Por outro lado, o ramo de
impressão e reprodução de gra-
vações foi o único setor em que-
da (-40,6%). (Agência Brasil)

Semana Brasil 2020 começa
com descontos no varejo

Desenvolvida para aquecer
as vendas no período em que se
comemora a Independência do
país, a Semana Brasil 2020 co-
meçou na quinta-feira, (3) e vai
até o dia 13.

Participam lojas de diferen-
tes setores, como alimentação,
eletrônicos, eletrodomésti-

cos, móveis, cosméticos, pro-
dutos de higiene e material es-
portivo, que se propõem a ofe-
recer descontos aos consumi-
dores. Ao todo, 83 associa-
ções varejistas aderiram ao
movimento este ano.

Articulada pela Secretaria de
Comunicação do governo fede-

ral (Secom), em parceria com
o Instituto para Desenvolvi-
mento do Varejo (IDV), a ini-
ciativa tem como lema  “Va-
mos em frente, com cuidado
e confiança”.

Segundo números levanta-
dos pela Ebit/Nielsen, o au-
mento em transações online

durante o evento no ano passa-
do foi de 41%, enquanto as
vendas no varejo presencial
cresceram 11,3%.

Consumidores interessados
em receber promoções direta-
mente por e-mail podem se ca-
dastrar na página oficial da cam-
panha. (Agência Brasil)
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O Ministério Público Fe-
deral (MPF), por meio da for-
ça-tarefa de Brumadinho, pediu
em uma ação civil pública a in-
tervenção judicial na minerado-
ra Vale, com o objetivo de que
seja garantida a segurança das
barragens da empresa.

Na ação, protocolada na 14ª
Vara Cível da Justiça Federal
em Minas Gerais, os procura-
dores solicitam prazo de até 15
dias para que sejam identifica-
dos os diretores e demais ges-
tores da alta administração da
Vale, que deverão ser afastados
e ter suas funções substituídas
por um interventor judicial.

O pedido de intervenção
abrange todas as funções cor-
porativas que sejam responsá-
veis pela elaboração e imple-
mentação de planos e políticas
de segurança interna na empre-
sa. A ação foi protocolada em
31 de agosto e divulgada pelo
MPF na quinta-feira (3).

De acordo com o pedido de
liminar (decisão provisória) do
MPF, o interventor deve ser
incumbido de elaborar um pla-
no de trabalho para a reestru-
turação da governança da mine-
radora, incluindo metas de cur-
to, médio e longo prazo. Esse
plano deverá ser submetido a
juízo e aprovados pelas partes.

Também é requerido que
seja a empresa seja obrigada a
contratar uma auditoria exter-
na para revisar a nova gover-
nança proposta, de preferência
uma das quatro maiores audi-
toras do mundo, conhecidas
como big four. Os relatórios
elaborados deverão ser subme-
tidos ao MPF, à Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) e
à Agência Nacional de Minera-
ção. Estas duas últimas são in-
dicadas como rés na ação.

O MPF ainda solicita que
seja suspenso o pagamento de
dividendos e juros sobre capi-
tal próprio aos acionistas até
que a empresa ateste a plena
colaboração com as medidas de
intervenção.

Na ação, os procuradores
afirmam que os desastres de
Mariana e Brumadinho, em
Minas Gerais, em que barra-
gens da Vale se romperam e
causaram mortes e destruição,

Segurança de barragens leva
MPF a pedir intervenção

judicial na Vale
são exemplos do “menospre-
zo” da mineradora em relação
aos riscos ambientais e huma-
nos de sua atividade.

A atividade estaria sendo
exercida tendo como priorida-
de somente a produção e os
lucros, de forma “insustentável
e, portanto, abusiva e desres-
peitosa aos direitos humanos”,
disse o MPF.

Os procuradores afirmam,
ainda, que “vigora na Vale um ver-
dadeiro sistema de irresponsabi-
lidade corporativa: o que, à primei-
ra vista, pode transparecer uma só
omissão quanto aos procedimen-
tos e ao trato dos riscos das ativi-
dades empresariais, ao olhar mais
acurado e investigativo revela um
sem número de ilegalidades rei-
teradamente cometidas no âm-
bito de uma das maiores mine-
radoras do mundo”.

Em comunicado ao merca-
do, a Vale disse ter tomado co-
nhecimento do pedido de inter-
venção por meio de nota de
imprensa e que ainda não foi
citada na ação. A empresa dis-
se que apresentará manifesta-
ção nos autos do processo,
dentro do prazo legal.

“A Vale esclarece que as
atuais práticas de gestão de suas
estruturas minerárias refletem as
melhores referências globais do
setor. Em linha com o contínuo
aprimoramento dessas práticas,
conforme o seu desenvolvimen-
to no mercado, a Vale implemen-
tou mudanças ao longo dos últi-
mos 18 meses para fortalecer
ainda mais a segurança de seus
processos operacionais e de
gestão de suas estruturas geotéc-
nicas”, diz o comunicado.

A empresa cita 18 provi-
dências que tomou para garan-
tir a segurança de barragens,
entre elas, a construção de no-
vas contenções em barragens
mais sensíveis e a realização de
nova análise técnica do histó-
rico e das condições atuais de
todas as suas barragens.

Na quarta-feira, (2), a Vale
informou ter acionado, de forma
preventiva, o protocolo de emer-
gência em Nível 1 dos diques Pa-
racatu e Patrimônio, ambos em
Minas Gerais, “protocolo este que
não requer a evacuação da popula-
ção a jusante das estruturas”.

A proposta de reforma admi-
nistrativa apresentada na quinta-
feira, (3) pelo governo federal
abrange os Três Poderes – Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário
- da União, dos estados e dos
municípios. A Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) da
Nova Administração Pública foi
apresentada nesta quinta-feira
pelo Ministério da Economia,
em entrevista coletiva virtual.

Segundo o secretário espe-
cial adjunto de Desburocratiza-
ção, Gestão e Governo Digital
do Ministério da Economia,
Gleisson Rubin, a mudança
abrange todos os futuros servi-
dores públicos, como analistas
e técnicos dos Três Poderes. A
reforma, no entanto, não altera

as regras para os atuais nem para
os futuros membros do Poder
Judiciário, que são os juízes, de-
sembargadores e ministros, do
Poder Legislativo – deputados e
senadores – e do Ministério Pú-
blico, que são promotores e pro-
curadores.

“Depende [de] que cada po-
der faça uma proposta ou nossa
proposta seja ampliada para os
membros. Isso cabe ao Congres-
so”, explicou. Na quarta-feira, (2)
à noite, o presidente da Câmara,
Rodrigo Maia, anunciou o envio
de várias propostas para reestru-
turar os atuais cargos administra-
tivos na Câmara dos Deputados.

As novas regras também não
valem para os militares, que não
são enquadrados como servido-

res públicos.
Na entrevista, secretários do

Ministério da Economia afirma-
ram que as mudanças são neces-
sárias para o equilíbrio das con-
tas públicas. “Não temos a segu-
rança de que os salários dos ser-
vidores poderão ser pagos [no
futuro, se nada for feito]. Não
receber o salário ou receber de
forma atrasada já é realidade pre-
sente em alguns estados brasi-
leiros. O governo federal, a cada
ano, vai se aproximando deste
tipo de situação”, disse Rubin.

O ministério não divulgou o
impacto fiscal da reforma, por
ainda depender de projetos com-
plementares que serão enviados
ao Congresso. De acordo com
Rubin, o governo aguarda o an-

damento da tramitação da PEC
para então enviar outros projetos.

Segundo o secretário espe-
cial de Desburocratização, Ges-
tão e Governo Digital do Minis-
tério da Economia, Caio Mário
Paes de Andrade, o objetivo da
reforma não é somente cortar
gastos, mas melhorar a gestão.
“Não é simplesmente cortar os
gastos atuais. Tem um problema
maior que é como você faz para
gerir uma organização permea-
da por mecanismos disfuncio-
nais”, afirmou.

O Ministério da Economia
publicou uma lista de perguntas
frequentes sobre a nova adminis-
tração pública e um glossário
sobre a nova administração pú-
blica. (Agência Brasil)

Procuradores pedem desligamento
da força-tarefa da Lava Jato em SP

Oito procuradores federais
que fazem parte da força-tarefa
da Operação Lava Jato em São
Paulo pediram desligamento das
atividades. Em uma carta de 16
páginas, o grupo enumera uma
série de desentendimentos com
a atual procuradora titular do 5º
Ofício, Viviane de Oliveira Mar-
tinez, como a razão do pedido de
afastamento. Ela assumiu o car-
go em março deste ano e se tor-
nou a “promotora natural” da
Lava Jato, ou seja, a responsável
pelo caso em São Paulo.

Segundo os procuradores,
Viviane buscou esvaziar a ope-
ração em São Paulo, evitando
que novos casos fossem corre-

lacionados ao que a força-tarefa
já investigava. Na carta, o grupo
afirma que a procuradora “esta-
va movida pelo intento central
de reduzir drasticamente seu
acervo [da Lava Jato]”.

“A situação, entretanto, tor-
nou-se insustentável a partir do
momento em que a Procura-
dora da República Viviane, in-
tensificando sua postura de
desmonte do acervo da Força-
Tarefa, passou a decidir unila-
teralmente, sem debater com
estes signatários, ou mesmo
sequer sem comunicá-los, de-
clinando feitos e trabalhando
em várias vias por suas redistri-
buições”, acrescenta o docu-

mento ao expor as razões do des-
ligamento.

Os procuradores se colo-
cam, entretanto, à disposição
para repassar as informações e
o conhecimento adquirido du-
rante o funcionamento da força-
tarefa da Lava Jato em São Pau-
lo, que iniciou as atividades em
junho de 2017.

“A Força-Tarefa ainda tinha
muito a produzir, em frentes de
investigação de enorme im-
portância, envolvendo, por
exemplo, corrupção em gran-
des obras (como em diversas
linhas do Metrô de SP e nos
trechos Sul e Norte do Rodoa-
nel), setores do sistema finan-

ceiro e milionários esquemas
de lavagem de dinheiro, tanto
no Brasil quanto no exterior”,
diz a carta sobre pontos que
ainda podem ser aprofundados
pelas investigações.

A decisão de desligamento,
endereçada ao Conselho Supe-
rior do Ministério Público Fe-
deral, foi assinada pela coorde-
nadora da força-tarefa em São
Paulo, Janice Ascari, e pelos pro-
curadores Guilherme Gopfert,
Lúcio Mauro Fleury Curado,
Marília Ferreira Iftim, Paloma
Alves Ramos, Paulo Sérgio Fer-
reira Filho, Thiago Lacerda No-
bre e Yuri Corrêa da Luz. (Agên-
cia Brasil)

INSS confirma benefício dos que
tiveram antecipação do auxílio-doença

Os segurados da Previdência
Social que receberam antecipa-
ção do auxílio-doença (atual-
mente chamado de auxílio por
incapacidade temporária) terão
o benefício reconhecido em de-
finitivo. A decisão consta em
portaria conjunta da Secretaria
de Previdência do Ministério da
Economia e do Instituto Nacio-
nal de Seguridade Social (INSS),
publicada na edição de quinta-
feira (3) do Diário Oficial da
União (DOU).

Com essa medida, aqueles
que receberam o adiantamen-

to, no valor de um salário mí-
nimo (R$ 1.045), mas que te-
riam direito a um benefício
maior, receberão a diferença
sem a necessidade de novo re-
querimento.

Para conter os efeitos eco-
nômicos causados pela pande-
mia do novo coronavírus, uma
lei aprovada em abril passou
a autorizar que o INSS ante-
cipasse o valor de um salário
mínimo para os requerentes
do auxílio-doença, por até 3
meses. O objetivo era evitar
que o segurado aguardasse o

processamento da solicitação
sem dispor de uma renda para
se manter.  Pela legislação
atual, o auxílio-doença é um
benef íc io  concedido pelo
INSS para os trabalhadores
que estão incapacitados tem-
porariamente para o trabalho
por mais de 15 dias. Neste
caso, normalmente, ela deixa
de receber o salário e passa a
contar com o auxílio enquan-
to perdurar o período de afas-
tamento.

A portaria abrange apenas as
antecipações em que o afasta-

mento tenha se encerrado até o
dia 2 de julho deste ano. O paga-
mento será efetuado aos bene-
ficiários já no mês de outubro
pelo INSS, conforme apuração
dos valores a serem processados
pela Dataprev, segundo infor-
mou a autarquia.

Ainda de acordo com o INSS,
o beneficiário que requereu a
antecipação e que tenha direito
ao pagamento da diferença po-
derá acompanhar o status do cré-
dito, bem como os valores, atra-
vés do Meu INSS e do telefone
135. (Agência Brasil)

Senado aprova MP que
flexibiliza regras de licitação

durante pandemia
O Senado aprovou na quinta-

feira,  (3) a Medida Provisória
(MP) 961/2020 que muda re-
gras para licitação durante o pe-
ríodo de Estado de Calamidade
Pública em virtude do covid-19.
O Estado de Calamidade Públi-
ca tem previsão de término em
31 de dezembro de 2020. A MP
foi aprovada na Câmara esta se-
mana e chegou quarta-feira, ao
Senado. Se não fosse votada  a
MP perderia a validade.

A MP aumenta o número de
casos de dispensa licitação, per-
mitindo obras e serviços de en-
genharia com valor até 100 mil
reais ou outros serviços; com-
pras ou alienações com valor até
50 mil reais. O texto prevê o
pagamento antecipado, desde
que seja indispensável para ob-
ter o bem ou assegurar a presta-
ção de serviço. Essa antecipação
deve estar prevista no edital da
contratação. Caso o bem não
seja fornecido ou o serviço não
seja executado, a administração
deverá exigir a devolução inte-
gral do valor pago.

Além disso, há critérios para
reduzir o risco de inadimplência,
como a comprovação da realiza-
ção da etapa inicial de uma
obra, por exemplo, para a an-
tecipação de um valor rema-
nescente. O texto veda o pa-
gamento antecipado pela ad-
ministração na hipótese de
prestação de serviços com re-
gime de dedicação exclusiva
de mão de obra, como serviços
de vigilância ou de limpeza.

Alguns senadores entende-
ram que a MP já produziu resul-
tados suficientes para auxiliar a
administração pública durante a
pandemia. Dentre estes senado-
res estão Álvaro Dias (Pode-

mos-PR), Alessandro Vieira (Ci-
dadania-SE) e Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP). Eles foram, no
entanto, minoria entre os pre-
sentes na sessão virtual de hoje.

Esses senadores destacaram
que a flexibilização facilita a prá-
tica de corrupção com a redução
de sistemas de controle e iso-
nomia na contratação de servi-
ços públicos. Casos de suspeita
de corrupção nas Secretarias de
Saúde do Rio de Janeiro e do
Distrito Federal foram citados
como exemplos.

A relatora da MP no Senado,
Soraia Thronicke (PSL-MS), ar-
gumentou que a não aprovação
da MP poderia provocar o au-
mento na paralisação de obras
públicas, já que a licitação por
meio eletrônico seria o único
meio possível. Além disso, em
sua opinião, o custo processual
das licitações seria aumentado.
“Teremos de começar a partir do
princípio da boa fé. Sou uma das
pessoas mais críticas em rela-
ção à transparência. [Mas] será
apenas neste período de pande-
mia”, disse ela.

Crédito para ministérios
Os senadores também apro-

varam a Medida Provisória 962/
2020, que abre crédito extraor-
dinário para os ministérios da
Ciência, Tecnologia, Inovações
e Comunicações e das Relações
Exteriores, no valor de R$ 418,8
milhões. O primeiro ministério
fica com R$ 352,8 milhões, ao
passo que o Ministério das Rela-
ções Exteriores fica com R$ 66
milhões desse crédito extraordi-
nário. Essa verba será utilizada
para promover ações de saúde
destinadas ao combate do novo
coronavírus. (Agência Brasil)

Embraer anuncia demissão
de 900 empregados no Brasil

A Embraer anunciou na quin-
ta-feira, (3) a demissão de 900
funcionários da empresa no Bra-
sil. O montante, segundo a com-
panhia, equivale a 4,5% do seu
efetivo total. A medida, de acor-
do com a fabricante de aviões,
decorreu dos impactos causados
pela covid-19 na economia glo-
bal e pelo cancelamento da par-
ceria com a Boeing.

“O objetivo é assegurar a sus-
tentabilidade da empresa e sua
capacidade de engenharia”, des-
tacou a Embraer, em nota.

Segundo a empresa, a pande-
mia afetou principalmente o seu
setor de aviação comercial que,

no primeiro semestre de 2020,
apresentou redução de 75% das
entregas de aeronaves, em com-
paração com o mesmo período
do ano passado.

A Embraer ressaltou que a
situação se agravou com a neces-
sidade de duplicação de estrutu-
ras para atender a separação da
aviação comercial, em prepara-
ção à parceria não concretizada
com a Boeing, e pela falta de
expectativa de recuperação do
setor de transporte aéreo no cur-
to e médio prazo.

“Desde o início da pandemia,
a Embraer adotou uma série de
medidas para preservar empre-

gos como férias coletivas, redu-
ção de jornada, lay-off, licença
remunerada e três planos de de-
missão voluntária (PDV). Tam-
bém reduziu o trabalho presen-
cial nas plantas industriais com
o objetivo de zelar pela saúde
dos colaboradores e garantir a
continuidade dos negócios”, dis-
se, em nota.

Segundo a empresa, os três
PDVs realizados registraram
adesão voluntária de cerca de 1,6
mil empregados no Brasil.

Sindicato
O Sindicato dos Metalúrgi-

cos de São José dos Campos dis-
se que as demissões foram fei-
tas sem qualquer negociação
com os trabalhadores e em de-
sacordo com compromisso da
companhia de preservar empre-
gos, assinado em abril. A entida-
de representante dos trabalhado-
res ressaltou ainda que as difi-
culdades enfrentadas pela em-
presa foram causadas pela má
gestão do conselho administra-
tivo da Embraer na negociação
com a Boeing, e não pela pande-
mia da covid-19.

“As demissões foram feitas
sem qualquer negociação com o
Sindicato dos Metalúrgicos de
São José dos Campos, ferindo
acordo para preservação de em-
prego assinado em 9 de abril
(cláusula 8.1), justamente num
período de calamidade pública

provocada pela pandemia do co-
ronavírus”, disse o sindicato em
nota.

“Estudos mostram que as di-
ficuldades financeiras foram
provocadas pela má gestão do
Conselho Administrativo na ne-
gociação com a Boeing. As per-
das geradas pelo processo de
venda chegaram a R$ 1,2 bilhão.
Já as geradas pela pandemia fi-
caram em R$ 83,7 milhões”,
acrescentou a entidade.

O sindicato destacou que vai
cobrar do poder público medi-
das que proíbam as demissões e
ressaltou que a Embraer recebeu,
em 2020, R$ 3 bilhões em fi-
nanciamento aprovado pelo Ban-
co Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BN-
DES) e bancos privados.

Como forma de preservar os
empregos, o sindicato disse que
irá propor à Embraer o cancela-
mento imediato de todas as de-
missões, inclusive as relativas ao
PDV, estabilidade no emprego,
e equalização dos altos salários
da empresa.

“De acordo com documento
oficial da Embraer, anexado em
processo judicial na 3ª. Vara Fe-
deral de São José dos Campos,
há pessoas recebendo mais que
um salário mínimo por dia na
empresa (doc. 4 do processo).
A equalização salarial poderia
preservar centenas de empregos
na fábrica”. (Agência Brasil)



SEXTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO DE 2020 Página 5Jornal O DIA SP ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Aguassanta Participações S.A.
CNPJ nº 07.198.897/0001-59 - NIRE 35.300.320.484

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Pelo presente, ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da Aguassanta 
Participações S.A. (“Companhia”), a ser realizada no dia 11 de setembro de 2020, às 10:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
nº 4.100, 16º andar, Bairro Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04538-132, para deliberarem sobre as seguintes ordens 
do dia: (i) Autorização da concessão pela Companhia de garantia fidejussória no âmbito da operação de financiamento a ser 
firmada pela Queluz Holdings Ltd., sociedade indiretamente controlada pela Companhia, com o Citibank, N.A. (o “Financiamento”) 
em relação à aeronave Gulfstream modelo G650ER com número de série do fabricante 6426 (“Aeronave”); e (ii) Aprovação da 
assinatura, pela Companhia, de todos os documentos relacionados ao Financiamento, na qualidade de garantidora, bem como 
todos os demais que se façam necessários para viabilização da outorga da garantia. A Companhia realizará a Assembleia Geral de 
forma presencial, para os acionistas que comparecerem será obrigatório o uso de máscara durante a reunião e nas dependências 
da Companhia. São Paulo (SP), 3 de setembro de 2020. Rubens Ometto Silveira Mello - Presidente do Conselho de Administração.

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FOOTBALL SOCCER SOCIETY
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCADOS
Ficam convocados os representantes legais das entidades filiadas para a Assembleia
Geral, que será realizada no dia 02 de Outubro de 2020, as 12hs, em primeira convocação
ou as 12:30hs em segunda convocação com qualquer número de presentes, na sede
social situada a Av. Prestes Maia, 241 - sala 814 - 8 andar - Centro - São Paulo - SP
- Brasil - Cep.01031-902, a fim de deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:  a)
Conhecer e julgar o relatório da presidência e o respectivo parecer do conselho fiscal
sobre o movimento econômico financeiro e administrativo referente ao exercício de
2020;  b)  Eleger e empossar o Presidente e o Vice-Presidente da entidade para o
exercício de Outubro de 2020 a igual data do ano de 2024;  c) Eleger e empossar o
Conselho Fiscal. São Paulo, 02 de Setembro de 2020. Milton Mattani - Presidente.
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Leilão de Arte - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de
arte 16643 no dia 08/09  às 19 h.
www.crayonescritoriodearte.com.br,
Av. Doutor João Guimarães,
315A Morumbi SP/SP (11) 2579-
0542 crayonleiloes@gmail.com
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N° 0031696-87.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo. Dr(a). ALEXANDRE BATISTA ALVES, na forma 
da Lei. etc. FAZ SABER a(o) FAUZE ABDUL RAKIM ORRA ME. CNPJ 02.649.587/0001-90, que por este Juízo, tramita de 
uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Banco Santander (Brasil) S/A. Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, nos termos do artigo 513, §2°, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de  
São Paulo, aos 17 de abril de 2020.                          B 04 e 05/09

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 
expedido nos autos do PROC. Nº 1021632-47.2016.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara de 
Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Otavio Tioiti Tokuda, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) Município de São Paulo 
move uma Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 contra Marcos Marcelo Squinzari, objetivando 
a área descrita nas plantas expropriatória P-33.047-A1 e ampliada PA-07-A3, com 5,16 m², concernente a 
parte do imóvel situado na Av. Santo Amaro, nº 2136 - Bairro: Jd. Paulista - São Paulo - CEP: 04506-003, 

Amaro Boulevard Santo Amaro”, declarados de utilidade pública conforme Decreto Estadual nº 51.796, datado 
de 09.05.07. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo 

B 04 e 05/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009253-31.2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei, 
FAZ SABER a(o) SERRA COMÉCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJ 13.429.100/0001-80,na pessoa de seu representante legal, 
que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando R$ 26.854,53 (18/03/19), 
referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 3.031.526. Estando a executada em local ignorado, foi deferida 

                    B 04 e 05/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1043834-11.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) PATRÍCIA GONÇALVES DOS SANTOS, Brasileira, Separada judicialmente, Gerente Comercial,  
RG 16.316.06-12, CPF 293.078.698-12, com endereço à Rua Nova York, 306, Brooklin Paulista, CEP 04560- 000, São Paulo 
- SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Colégio Sérgio Buarque de Holanda Ltda., 
alegando em síntese: objetivando o recebimento de R$ 5.738,75 (agosto/2015), acrescidos de juros e correção monetária, 
referente ao inadimplemento dos contratos de prestação de serviços Educacionais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 

  B 04 e 05/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1044470-40.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro 
Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FERNANDA 
PEREIRA CELAS PINTO, Brasileira, Casada, EMPRESARIO(A), RG 44.091.701-3, CPF 310.463.028-33, com endereço à Avenida do Tubarao, 181,  
ap 193, Parque Residencial Aquarius, CEP 12246-140, São José dos Campos - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial 
por parte de Colégio Sérgio Buarque de Holanda Ltda., alegando em síntese: para cobrança de R$ 20.589,25 (julho/2017), referente ao inadimplemento 

pague o débito atualizado, sob pena de penhora em tantos de seus bens quantos bastem à garantia da execução. Em caso de pagamento dentro do 

B 04 e 05/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1004684-29.2020.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
MILENE BARBOSA FERREIRA, Brasileira, RG 13.667.492, CPF 012.724.178-75, com endereço à Av Vereador Abel Ferreira, 1.950,  
Ap 41 e BLOCO C, Chacara Mafalda, CEP 03372-015, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por 
parte de Condomínio Edifício Cotes Du Rhone, alegando em síntese: que o Condomínio Cotes du Rhone, ajuizou uma Ação de Execução 
de Título Extrajudicial, objetivando condenar a Executada ao pagamento de R$ 9.123,04 (Abril/2020), corrigidos e acrescido de encargos 
legais, referente às despesas condominiais do apartamento no C-041, do condomínio autor, bem como as que se vencerem no curso do 
presente processo, custas, honorários e demais cominações. Estando a Executada em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para 

à

e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de agosto de 2020.                     B 04 e 05/09
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EDITAL DE INTERDIÇÃO Processo Digital nº: 1014786-47.2019.8.26.0008 Classe Assunto: Interdição  Nomeação 
Requerente: Rosane Soeiro Pino Garcia e outros Requerida: Silvia Durante 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Silvia Durante, REQUE-
RIDO POR Rosane Soeiro Pino Garcia e outros - PROCESSO Nº1014786-47.2019.8.26.0008.A MMª. Juíza de Direito da 2ª 
Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. MARILIA CARVALHO FERREIRA 
DE CASTRO, na forma da Lei, etc.FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por 
sentença proferida em 08/06/2020, foi decretada a INTERDIÇÃO de SILVIA DURANTE, RG 3.430.948-2, CPF/MF 860.325.428-
15, considerando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil de modo geral, e nomeada como CURADORA, em 
caráter DEFINITIVO, a Sra. Rosane Soeiro Pino Garcia. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez 
dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de julho de 2020.                    [4] 
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Essencis Soluções Ambientais S.A.
CNPJ nº 40.263.170/0001-83 - NIRE 35.300.371.780

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 12.06.2020
Data, Hora, Local: 12.06.2020, às 11h, na sede social, na Avenida Gonçalo Madeira, 400, galpão fundos, São Paulo/SP. 
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Ciro Cambi Gouveia: Presidente, Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos: 
Secretária. Deliberação Aprovadas: à contratação da operação fi nanceira perante o Daycoval Leasing – Banco Múltiplo 
S/A, através do Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento de Bens e/ou Serviços, CDC - nº 00A0029385, no valor 
de até R$ 600.000,00, com vencimento em 15/06/2022, destinado à aquisição de 01 unidade Escavadeira JCB J S 220LR , 
podendo ser renovada ou prorrogada, sempre que necessário por igual ou diferente período e valor, restando a Diretoria da 
Companhia autorizada a tomar as providências necessárias ao integral cumprimento da presente deliberação. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo/SP, 12.06.2020. Acionista:  Solví Participações S.A. - Celso Pedroso e Célia 
Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos. JUCESP nº 300.182/20-0 em 07.08.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Essencis Soluções Ambientais S.A.
CNPJ nº 40.263.170/0001-83 - NIRE 35.300.371.780

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 12.06.2020
Data, Hora, Local: 12.06.2020, às 11:30 hs, na sede social, Avenida Gonçalo Madeira, 400, galpão fundos, Bairro Jaguaré, 
São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presenças: Totalidade do capital social. Mesa: Ciro Cambi Gouveia (Presidente) 
e Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos (Secretária). Deliberação Aprovada: Contratação da operação fi nanceira 
perante o Daycoval Leasing - Banco Múltiplo S/A, através do Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento de Bens e/
ou Serviços, CDC - nº 00A0029381, operação no valor de até R$ 341.000,00, com vencimento em 08/06/2022, destinada à 
aquisição de 01 unidade Manga Filtrante PE 127x3615MM e de 01 unidade Gama Calderaria – FM/180 – 12x15-30ESP, po-
dendo ser renovada ou prorrogada, sempre que necessário por igual ou diferente período e valor, restando a Diretoria da 
Companhia autorizada a tomar as providências necessárias ao integral cumprimento da presente deliberação. Encerra-
mento: Nada mais. São Paulo/SP, 12.06.2020. Acionista: Solví Participações S.A., Celso Pedroso e Célia Maria Bucchia-
neri Francini Vasconcellos. JUCESP nº 300.112/20-8 em 07.08.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

GAIA SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº: 07.587.384/0001-30 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 123ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A. 

A Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, nos termos da Cláusula 13.4 do Termo de 
Securitização de Créditos Imobiliários da 123ª Série da 4ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da Emis-
sora, fi rmado em 18/dezembro/19 (“Termo de Securitização”), pela Emissora e Pentágono S.A Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), convoca os Srs. titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários em cir-
culação (“Titulares de CRI” e “CRI”, respectivamente), a reunirem-se em assembleia geral de Titulares de CRI (“Assem-
bleia”), a realizar-se em primeira convocação no dia 06 de outubro de 2020, às 14h30min, exclusiva-
mente por videoconferência online, sem possibilidade de participação de forma presencial, através da platafor-
ma https://meet.google.com conforme Instrução da CVM nº 625, de 14/05/20 (“ICVM 625”), para deliberar sobre: (i) 
Aprovação para que o Instrumento Particular de Contrato Atípico de Locação de Área para Fins não Residenciais e Ou-
tras Avenças (“Contrato de Locação BTS”) não seja rescindido antecipadamente, e, consequentemente, que não seja 
declarado vencimento antecipado do lastro dos CRI, nos termos da cláusula 13.11.1 do Termo de Securitização, tendo 
em vista o requerimento de reestruturação de dívida da Locatária em jurisdição estrangeira; (ii) Caso rejeitado o item 
(i), aprovar a constituição de um novo fundo destinado ao custeio de despesas judiciais e/ou arbitrais, honorários do 
escritório de advocacia a ser contratado, peritos, especialistas, assistentes e demais custos necessários, a ser mantido 
na conta do Patrimônio Separado pela Emissora. Nos termos 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 deste modo deverá preencher a instrução de voto com seus 
dados e voto e encaminhá-la, juntamente com os documentos indicados adiante, à Emissora e ao Agente Fiduciário, 
aos endereços eletrônicos abaixo indicados, para serem assinados pela plataforma DocuSign, de forma que sua pre-
sença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Os Titulares de CRI ou seus representantes legais que fi zerem o en-
vio da instrução de voto mencionada poderão também acessar o link para participação remota na Assembleia, hipó-
tese em que qualquer instrução de voto enviada pelo Titular de CRI será desconsiderada, devendo o Titular de CRI ou 
seu representante legal, manifestarem seu voto no ato de realização da Assembleia. O link de acesso será disponi-
bilizado pela Emissora ao Titular de CRI que enviar solicitação ao endereço eletrônico juridico@grupogaia.com.br e 
assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, jun-
tamente com os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídi-
ca, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular de CRI; e (c) quando for repre-
sentado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as 
condições legais. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata dos Titulares de CRI presentes poderá ser 
realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica 
via DocuSign ou plataforma equivalente. São Paulo, 04 de setembro de 2020.  GAIA SECURITIZADORA S.A.

GAIA SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº: 07.587.384/0001-30 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 139ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A. 

A Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, nos termos da Cláusula 13.4 do Termo de 
Securitização de Créditos Imobiliários da 139ª Série da 4ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da Emis-
sora, fi rmado em 05/fevereiro/20 (“Termo de Securitização”), pela Emissora e Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), convoca os Srs. titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários em cir-
culação (“Titulares de CRI” e “CRI”, respectivamente), a reunirem-se em assembleia geral de Titulares de CRI (“Assem-
bleia”), a realizar-se em primeira convocação no dia 06 de outubro de 2020, às 10h30min, exclusiva-
mente por videoconferência online, sem possibilidade de participação de forma presencial, através da platafor-
ma https://meet.google.com conforme Instrução da CVM nº 625, de 14/05/20 (“ICVM 625”), para deliberar sobre: (i) 
Aprovação para que o Instrumento Particular de Contrato Atípico de Locação de Área para Fins não Residenciais e Ou-
tras Avenças (“Contrato de Locação BTS”) não seja rescindido antecipadamente, e, consequentemente, que não seja 
declarado vencimento antecipado do lastro dos CRI, nos termos da cláusula 13.11.2 do Termo de Securitização, tendo 
em vista o requerimento de reestruturação de dívida da Locatária em jurisdição estrangeira; (ii) Caso rejeitado o item 
(i), aprovar a constituição de um novo fundo destinado ao custeio de despesas judiciais e/ou arbitrais, honorários do 
escritório de advocacia a ser contratado, peritos, especialistas, assistentes e demais custos necessários, a ser mantido 
na conta do Patrimônio Separado pela Emissora. Nos termos 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 deste modo deverá preencher a instrução de voto com seus 
dados e voto e encaminhá-la, juntamente com os documentos indicados adiante, à Emissora e ao Agente Fiduciário, 
aos endereços eletrônicos abaixo indicados, para serem assinados pela plataforma DocuSign, de forma que sua pre-
sença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Os Titulares de CRI ou seus representantes legais que fi zerem o en-
vio da instrução de voto mencionada poderão também acessar o link para participação remota na Assembleia, hipó-
tese em que qualquer instrução de voto enviada pelo Titular de CRI será desconsiderada, devendo o Titular de CRI ou 
seu representante legal, manifestarem seu voto no ato de realização da Assembleia. O link de acesso será disponibi-
lizado pela Emissora ao Titular de CRI que enviar solicitação ao endereço eletrônico juridico@grupogaia.com.br e 
assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, jun-
tamente com os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídi-
ca, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular de CRI; e (c) quando for repre-
sentado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as 
condições legais. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata dos Titulares de CRI presentes poderá ser 
realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica 
via DocuSign ou plataforma equivalente. São Paulo, 04 de setembro de 2020.  GAIA SECURITIZADORA S.A.

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

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados 
de Recebíveis Imobiliários da 125ª Série da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. 

A Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, nos termos da Cláusula 13.4 do Termo de 
Securitização de Créditos Imobiliários da 125ª Série da 4ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da Emissora, 
fi rmado em 16/09/19 (“Termo de Securitização”), pela Emissora e Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários (“Agente Fiduciário”), convoca os Srs. titulares dos CRI em circulação (“CRI”), a reunirem-se em assembleia 
geral de titulares dos CRI (“Assembleia”), a realizar-se em segunda convocação no dia 15 de setembro de 
2020, às 10h30min, exclusivamente por videoconferência online, sem possibilidade de participação de forma 
presencial, através da plataforma https://meet.google.com conforme Instrução da CVM nº 625, de 14/05/20 (“ICVM 
625”), para deliberar sobre: (i) Aprovação da rescisão antecipada do Instrumento Particular de Contrato de Locação de 
Imóvel Sob Medida e Outras Avenças (“Contrato de Locação BTS”), com a consequente declaração do vencimento 
antecipado do lastro dos CRI, nos termos da cláusula 13.11.1 do Termo de Securitização, com base: (a) no requerimento 
de reestruturação de dívida da Locatária em jurisdição estrangeira; (b) na resposta negativa da Locatária e da Fiadora 
sobre o requerimento de substituição da Fiadora no Contrato de Locação BTS, conforme notifi cação recebida pela 
Emissora em 16/07/20; (ii) Caso aprovado o item (i), aprovar a constituição de um novo fundo destinado ao custeio de 
despesas judiciais e/ou arbitrais, honorários do escritório de advocacia a ser contratado, peritos, especialistas, assistentes 
e demais custos necessários, a ser mantido na conta do Patrimônio Separado pela Emissora. Nos termos 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 deste modo deverá 
preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la, juntamente com os documentos indicados adiante, 
à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos abaixo indicados, para serem assinados pela plataforma 
DocuSign, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Os titulares de CRI ou seus 
representantes legais que fi zerem o envio da instrução de voto mencionada poderão também acessar o link para 
participação remota na Assembleia, hipótese em que qualquer instrução de voto enviada pelo titular de CRI será 
desconsiderada, devendo o titular de CRI ou seu representante legal, manifestarem seu voto no ato de realização da 
Assembleia. O link de acesso será disponibilizado pela Emissora àqueles titulares dos CRI que enviarem solicitação ao 
endereço eletrônico juridico@grupogaia.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2 
(dois) dias antes da realização da Assembleia, juntamente com os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, 
documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a 
representação do titular do CRI; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para 
sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. A Assembleia será integralmente gravada. O registro 
em ata dos titulares dos CRI presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas assinaturas 
serão realizadas por meio de assinatura eletrônica via DocuSign ou plataforma equivalente.

São Paulo, 04 de setembro de 2020. Gaia Securitizadora S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949
Edital de 1ª convocação - Assembleia Geral de Titulares dos CRI

Ficam convocados os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 79ª Série da 4ª Emissão da Isec 
Securitizadora S.A. (“Emissão” e “Emissora”, respectivamente), nos termos da cláusula 16.2 do Termo de Securitização de 
Créditos Imobiliários da 79ª Série da 4ª Emissão da Isec Securitizadora S.A., datado de 06 de março de 2020 (conforme al-
terado, o “Termo de Securitização”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“AGCRI”), a se realizar no 
dia 25.09.2020, às 11hs, em 1ª convocação, de modo exclusivamente digital, através da plataforma unifi cada de comuni-
cação Microsoft Teams, de conexão via internet, observada a Deliberação CVM n° 848 de 25 de março de 2020 e o Ofício-
Circular n° 6/2020/CVM/SIN datado de 26 de março de 2020, e respeitando o disposto na Instrução CVM 625, de 14 de 
maio de 2020, tendo em vista a carta de solicitação de pedido de “waiver” da Devedora, para deliberar sobre as seguintes 
ordens do dia: (i) outorga de renúncia específi ca ao descumprimento de obrigação assumida pela Devedora pela não en-
trega ao Coordenador Líder e à Emissora da totalidade dos avisos de recebimento (ARs) das notifi cações dos investidores 
devedores dos Direitos Creditórios SCP JOT, devidamente assinadas, no prazo de até 30 (trinta) Dias Úteis, contados da Data 
de Desembolso, nos termos do Anexo II do Contrato de Cessão Fiduciária SCP JOT e da Cédula de Crédito Bancário nº FP-
Porte02 100220, lastro deste CRI (“Cédula FPPorte02”), e do respectivo Evento de Vencimento Antecipado; (ii) outorga de 
renúncia específi ca ao descumprimento de obrigação assumida pela Devedora e pela JOT SPE pela não apresentação à 
Emissora, no prazo de até 06 (seis) meses contados da data de assinatura da Cédula FPPorte02, da declaração mensal con-
tendo a evolução do Pedido de desmembramento do projeto de construção do Empreendimento JOT, nos termos da cláu-
sula 17, item (xi), da Cédula FPPorte02, e do respectivo Evento de Vencimento Antecipado; (iii) outorga de renúncia espe-
cífi ca ao descumprimento de obrigação assumida pela Devedora pela não apresentação à Emissora, quando obtido, da có-
pia do registro da incorporação envolvendo o Empreendimento Alvo, junto a matrícula nº 129.607, do 9º Cartório de Re-
gistro de Imóveis de São Paulo, nos termos da cláusula 17, item (xi), da Cédula FPPorte02, e do respectivo Evento de Ven-
cimento Antecipado; (iv) autorização para celebração de aditamentos aos Documentos da Operação para que a Devedora 
e os Avalistas e garantidores, conforme o caso, venham: (a) cumprir as obrigações previstas nos itens (i) e (ii) acima no pra-
zo de até 3 (três) meses, contado da data de aprovação dos Titulares dos CRI em Assembleia Geral, sob pena de, não o fa-
zendo, como tendo ocorrido um Evento de Vencimento Antecipado da Cédula FPPorte02; (b) cumprir a obrigação prevista 
no item (iii) acima no prazo de até 12 (doze) meses, contado da data de aprovação dos Titulares dos CRI em Assembleia 
Geral, sob pena de, não o fazendo, como tendo ocorrido um Evento de Vencimento Antecipado da Cédula FPPorte02; (c) 
converter as SCPs JOT em contratos de compra e venda de imóvel (“CVCs”) para comercialização das 48 (quarenta e oito) 
unidades autônomas do Empreendimento JOT no prazo de até 12 (doze) meses, contado da data de aprovação dos Titula-
res dos CRI em Assembleia Geral, cujos direitos creditórios permanecerão onerados em favor do Credor nos termos do Con-
trato de Cessão Fiduciária, sob pena de, não o fazendo, como tendo ocorrido um Evento de Vencimento Antecipado da Cé-
dula FPPorte02; (d) concluir a renegociação das dívidas dos devedores dos Direitos Creditórios JOT e Direitos Creditórios 
SCP JOT ou promover o reforço de garantia com novos direitos creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade, os 
quais deverão ser verifi cados pelo Servicer, e que apresentem Valor Presente equivalente ou superior aos direitos creditó-
rios substituídos, nos termos das Cláusulas 5.5 e seguintes do Contrato de Cessão Fiduciária SCP JOT e do Contrato de Ces-
são Fiduciária, no prazo de até 3 (três) meses, contado da data de aprovação dos Titulares dos CRI em Assembleia Geral, 
sob pena de, não o fazendo, como tendo ocorrido um Evento de Vencimento Antecipado da Cédula FPPorte02; e (e) quitar 
integralmente o CRI Porte Figueira, de forma que as garantias constituídas sob Condição Suspensiva passarão a garantir 
integralmente as Obrigações Garantidas, no prazo de até 6 (seis) meses, contado da data de aprovação dos Titulares dos 
CRI em Assembleia Geral, sob pena de, não o fazendo, como tendo ocorrido um Evento de Vencimento Antecipado da Cé-
dula FPPorte02; (v) autorização para o compartilhamento das garantias deste patrimônio separado com uma nova série de 
CRI a ser emitido pela Emissora (“Novo CRI”), com lastro em uma nova cédula de crédito bancário (“Nova Cédula” sendo 
a CCB FPPorte02 e a Nova Cédula em conjunto “Cédulas”), no valor de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), median-
te a emissão de 30.000 (trinta mil) novos CRIs, do valor nominal individual de R$1.000,00 (um mil reais), este Novo CRI de-
verá ser emitido em termos e condições semelhantes aos previstos neste Termo de Securitização, e fi rmar os documentos 
respectivos, no prazo de até 6 (seis) meses, contado da data de aprovação dos Titulares dos CRI em Assembleia Geral; (vi) 
autorização para alterar a estrutura das garantias da Operação, além do compartilhamento acima previsto, uma vez emi-
tido o Novo CRI, da seguinte forma: (a) a retenção na Conta Centralizadora até 02 de janeiro de 2021 será de, pelo menos, 
o montante equivalente à 3 (três) parcelas de juros e amortização vincendas e devidas pela emitente das Cédulas (“Emi-
tente”) nos termos das Cédulas (“Limite Fundo de Reserva”), até o cumprimento integral das obrigações previstas nos itens 
(iv)(a) a (e), observado que retenções adicionais até o Limite Fundo de Reserva, independente de qualquer formalidade, 
ocorrerão a partir da ocorrência de um novo inadimplemento ou ocorrência de um novo Evento de Vencimento Antecipa-
do, desde que o saldo na Conta Centralizadora em determinado mês calendário seja em valor inferior a 85% (oitenta e cin-
co por cento) do valor da parcela de juros e amortização vincenda das Cédulas e devida pela Emitente no referido mês; (b) 
em substituição à fórmula de apuração e cálculo da Razão de Garantia PMT atualmente existente nos Contratos de Garan-
tia e na Cédula FPPorte02, durante todo o prazo da Operação, a manutenção do saldo da Conta Centralizadora no valor 
de, no mínimo, o montante equivalente a 2 (duas) próximas parcelas de juros e amortização vincendas e devidas pela Emi-
tente nos termos das Cédulas, a qual passará a ser a nova defi nição de Razão de Garantia PMT para todos os fi ns de direi-
to. A Emissora poderá, a qualquer momento e independentemente de autorização da Emitente, utilizar o montante retido 
na Conta Centralizadora para o pagamento da parcela de juros e amortização vincenda no mês das Cédulas, devendo a 
Emitente, nesse caso, recompor os recursos na Conta Centralizadora no prazo de 2 (dois) Dias Úteis de forma a atender as 
Razões de Garantias contratadas; (c) a alteração das cláusulas relativas à Razão de Garantia Saldo Devedor previstas nos 
Documentos da Operação de forma que o índice de, no mínimo, 120% (cento e vinte por cento) do saldo devedor do CRI 
e do Novo CRI, seja calculado de acordo com a soma (i) do Valor Presente da totalidade dos Direitos Creditórios CVC e dos 
Direitos Creditórios SCP JOT; e (ii) do montante equivalente à 90% (noventa por cento) do preço de tabela então vigente 
para unidades a serem adquiridas por novos compromissários compradores que originam os Direitos Creditórios JOT cedi-
dos fi duciariamente, cujos CVCs futuros ainda serão fi rmados, a ser informado mensalmente pela Emitente à Securitizado-
ra; e (d) a alteração das cláusulas relativas à razão mínima de garantia da Cédula FPPorte02 e do Contrato de Alienação 
Fiduciária Imóveis Figueira, de forma que até o integral pagamento das Obrigações Garantidas a Emitente e os Fiducian-
tes deverão manter alienados fi duciariamente em favor da Securitizadora imóveis que representem valor igual ou superior 
a: (A) 150% (cento e cinquenta por cento) em relação ao somatório do (i) saldo devedor das Cédulas, de (ii) eventuais ou-
tras Obrigações Garantidas devidas pela Emitente; e (iii) do saldo devedor da Emissão Porte Figueira (“Razão Mínima de 
Garantia AF”); e (B) 200% (duzentos por cento) em relação ao somatório do (i) saldo devedor das Cédulas, líquido do Va-
lor Presente dos Direitos Creditórios CVC e dos Direitos Creditórios SCP JOT, de (ii) eventuais outras Obrigações Garanti-
das devidas pela Emitente; e (iii) do saldo devedor da Emissão Porte Figueira (“Razão Mínima de Garantia AF”); (vii) au-
torização para que a Emissora e o Agente Fiduciário tomem todas as medidas necessárias em decorrência das delibera-
ções acima descritas, incluindo, mas não se limitando, a celebração de aditamentos aos documentos da Emissão; e (viii) 
tomar ciência do recebimento pela Emissora da notifi cação de pré-pagamento entregue pela Devedora relativo ao paga-
mento antecipado facultativo dos certifi cados de recebíveis imobiliários da 24ª série da 4ª emissão da Emissora, com a 
respectiva liberação das garantias reais e fi dejussórias constituídas sob Condição Suspensiva na Emissão. Os Titulares dos 
CRI poderão se fazer representar na AGCRI por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com reconhe-
cimento de fi rma, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado. As procurações deverão ser enca-
minhadas com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de realização da AGCRI para os endereços 
eletrônicos (i) agentefi duciario@vortx.com.br; (ii) assembleias@vortx.com.br; (iii) gestao@isecbrasil.com.br; e (iv) 
juridico@isecbrasil.com.br ou enviados diretamente à VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 2º andar, 
conjunto 202, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Na data de realização 
da AGCRI, os representantes dos titulares dos CRI deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de antecedência, mu-
nidos do respectivo documento de identidade, bem como, dos documentos originais previamente encaminhados por e-
-mail ao Agente Fiduciário. A AGCRI será instalada em primeira convocação com a presença de Titulares dos CRI que 
representem, no mínimo, metade dos CRI em circulação, e em segunda convocação, com qualquer número, nos termos 
da cláusula 16.5 do Termo de Securitização, todas as deliberações serão tomadas, em primeira convocação ou em qual-
quer convocação subsequente, por 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulação detidos pelos titulares 
dos CRI presentes. Para os eventos previstos na cláusula 16.9.1 do Termo de Securitização, serão válidas as delibera-
ções tomadas pelos investidores que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI em circulação. 
O link para a participação da conferência será enviado a cada um dos titulares que se cadastrarem diretamente com o 
Agente Fiduciário e com a Securitizadora, mediante o envio de documentos de representação (contrato/estatuto social, 
atas de eleição, procurações, documentos de identifi cação - RG e CPF - dos signatários) para os e-mails do Agente Fi-
duciário e da Emissora, acima elencados. Termos aqui defi nidos com as iniciais maiúsculas e que não estejam aqui de-
fi nidos terão o signifi cado que lhes for atribuído nos Documentos da Operação.

São Paulo, 4.09.2020.  Isec Securitizadora S.A.

AJR FINANCIAL SECURITIZADORA DE CRÉDITO S/A
CNPJ nº 29.473.776/0001-00 - NIRE: 3530053497-2

EXTRATO DA ATA DA 4ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Em 27/04/2020, às 11h na sede social, localizada na cidade de Guarulhos/SP. Convocação: Dispensada face a presença 
confirmada de todos os acionistas. Presença de Acionistas: Estiveram presentes todos os Acionistas, a saber, 
Sra. Juliana Chaves Moreira Leite, Sr. Renato de Castro Zacharias e Sr. Felipe Nóbrega Zacharias, representando 
assim a totalidade do Capital Social. Mesa: Presidente: Sra. Juliana Chaves Moreira Leite, Secretário: Renato de 
Castro Zacharias. Deliberações: A Sra. Presidente pôs em votação a análise da proposta da Diretoria para emissão 
de 60.000 debêntures simples, no montante de R$ 60.000.000,00, ao valor unitário de R$ 1.000,00 cada uma, sendo 
aprovada por unanimidade e autorizada a celebração da respectiva Escritura de Emissão, com as seguintes 
características: 1) Quantidade de Debêntures a serem Emitidas: Será emitido um total de 60.000 debêntures simples; 
2) Nº de Séries: A emissão será realizada em 23 séries. 3) Data de Início da Emissão: Para todos os efeitos legais, 
a data de início da emissão das debêntures será quinze de junho de dois mil e vinte. 4) Valor Nominal Unitário e Valor 
Total da Emissão: Na data de início da emissão prevista no item 3, as debêntures representativas desta emissão terão 
o valor nominal unitário de R$ 1.000,00, perfazendo o montante de R$ 60.000.000,00. A emissão será realizada em 
23 séries, sendo que o número de Debêntures a ser alocado a cada série será definido de acordo com a demanda 
pelas Debêntures. 5) Forma: As Debêntures terão a forma nominativa, não endossável. 6) Modalidade: Simples, não 
conversíveis em ações. 7) Espécie: As debêntures serão da espécie subordinada, tendo como principal garantia, 
direitos creditórios da carteira de ativos da emissora. 8) Vencimento das Debêntures: As debêntures desta emissão 
terão prazo de vencimento indeterminado. 9) Colocação: O lançamento das Debêntures será privado, sem a 
intermediação de Instituição Financeira. 10) Preço de Integralização: O preço unitário para integralização das debêntures 
desta emissão deverá ter o seu valor nominal fixado em R$ 1.000,00. 11) Base de Remuneração: A remuneração das 
debêntures será realizada à base dos seguintes índices expressos na forma de percentual ao mês, base 30 dias, 
conforme as séries a serem emitidas: A) A remuneração da 1ª série será a taxa fixa de 0,20%; B) A remuneração da 
2ª série será de 100% do CDI; C) A remuneração da 3ª série será de a taxa fixa de 0,30%; D) A remuneração da 4ª 
série será de 150% do CDI; E) A remuneração da 5ª série será a taxa fixa de 0,40%; F) A remuneração da 6ª série 
será de 200% do CDI; G) A remuneração da 7ª série será a taxa fixa de 0,50% ; H) A base de remuneração da 8ª série 
será de 250% do CDI; I) A remuneração da 9ª série será a taxa fixa de 0,75%; J) A remuneração da 10ª série será de 
300% do CDI; K) A remuneração da 11ª série será de 350% do CDI; L) A remuneração da 12ª série será de 400% do 
CDI; M) A remuneração da 13ª série será a taxa fixa de 1,00%; N) A remuneração da 14ª série será a taxa fixa de 
1,10%; O) A remuneração da 15ª série será a taxa fixa de 1,20%; P) A remuneração da 16ª série será a taxa fixa de 
1,30%; Q) A remuneração da 17ª série será a taxa fixa de 1,40%; R) A remuneração da 18ª série será a taxa fixa de 
1,50%; S) A remuneração da 19ª série será a taxa fixa de 1,60% (um vírgula sessenta por cento); T) A remuneração 
da 20ª série será a taxa fixa de 1,70%; U) A remuneração da 21ª série será a taxa fixa de 1,80%; V) A remuneração 
da 22ª série será a taxa fixa de 1,90%; X) A remuneração da 23ª série será a taxa fixa de 2,00%. 12) Dos Pagamentos: 
Os pagamentos a que fizerem jus os debenturistas serão efetuados pela Emissora preferencialmente através de 
depósito em conta(s) corrente(s) bancária(s) em nome do(s) debenturista(s), a ser indicada(s) pelo(s) mesmo(s). 
13) Juros Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos debenturistas, os 
débitos em atraso ficarão sujeitos a juros de mora de 1,0% ao mês e multa não compensatória de 2% sobre o valor do 
débito, além da remuneração tal como estabelecida no item 12, calculados desde a data de inadimplência até a data 
do efetivo pagamento, independente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. 14) Aquisição 
Facultativa: A Emissora poderá a qualquer tempo adquirir debêntures desta emissão que estejam em circulação, por 
preço não superior ao de seu valor nominal atualizado na forma prevista no item 12, as debêntures objeto deste 
procedimento, poderão ser novamente colocadas em circulação. 15) Vencimento Antecipado: As debêntures desta 
emissão, poderão ser declaradas antecipadamente vencidas de acordo com as condições estabelecidas na respectiva 
Escritura de Emissão. 16) Publicidade: Todos os atos societários e decisões decorrentes desta emissão que de 
qualquer forma vierem a envolver interesses dos debenturistas deverão ser veiculados na forma de avisos, em jornais 
de grande circulação, ou por outros meios que sejam acessíveis aos debenturistas, inclusive eletrônicos. 
17) Decadência dos Direitos Aos Debenturistas: Os direitos a juros moratórios decaem na hipótese de não 
comparecimento para recebimento pelos debenturistas desta emissão, dos valores correspondentes a quaisquer 
das obrigações pecuniárias da Emissora, nas datas previstas na Escritura de Emissão ou em comunicado previamente 
publicado. Guarulhos, Estado de São Paulo, aos oito dias do mês de junho de dois mil e vinte (a.a.). Juliana Chaves 
Moreira Leite - Presidente de Mesa e Acionista; Renato de Castro Zacharias - Secretário de Mesa e Acionista. 
JUCESP 304.307/20-8 em 24/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BS Holding S.A.  –  CNPJ nº 05.275.432/0001-29  –  NIRE 35-3.0047596-8
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 7/07/2020

Local e Horário: na sede da “Companhia”, localizada na cidade de Indaiatuba, SP, na Rua das Orquídeas, 265, sala 9, CEP 13345-040, 
às 9h00 (nove horas). Convocação e Presença: dispensadas as formalidades de convocação face à presença de acionistas represen-
tando a totalidade do capital social votante, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (a “Lei das S.A.”), 
conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Benjamin Steinbruch, Presidente. Carolina Justus 
Cury Steinbruch, Secretária. Ordem do Dia: (i)  tomar as contas da administração, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras do exercício social findo em 31/12/2019; (ii)  deliberar sobre o resultado do exercício de 2019; e (iii)  eleição da 
Diretoria. Deliberações: por unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto, sem qualquer oposição, 
ressalva, restrição ou protesto dos presentes, foram adotadas as seguintes resoluções: 1. Considerar sanada a inobservância à 
antecedência na publicação do balanço, com base no permissivo constante no artigo 133, §4º, da Lei das S.A. 2. Aprovar o 
Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado 
em 31/12/2019, publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na edição de 27/06/2020, e no Jornal O Dia SP, na edição de 
27/08 e 29/06/2020, que passam a fazer parte integrante deste ato como anexo. 3. Aprovar o resultado do exercício, no valor de 
R$ 1.084.743,37 (um milhão, oitenta e quatro mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos), e, nos termos da 
Lei das S.A. e do Estatuto Social da Companhia, aprovar a proposta da administração para dar a seguinte destinação ao resultado 
obtido: (i) destinar o valor de R$ 54.237,16 (cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos) para 
a conta de reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei das S.A.; e (ii)  aprovar que o saldo remanescente do resultado do 
exercício, no valor de R$ 1.030.506,11 (um milhão, trinta mil, quinhentos e seis reais e onze centavos), seja destinado para a 
conta de reserva de lucros da Companhia, sem qualquer distribuição de dividendos aos acionistas, nos termos do artigo 202, §3º, 
inciso II, da Lei das S.A. 4. Reeleger a Diretoria da Companhia, a qual será composta pelos seguintes membros: (i) para o cargo de 
Diretor Presidente, o Sr. Benjamin Steinbruch, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG 
nº 3.627.815-4, expedido pela (SSP/SP), inscrito no CPF sob nº 618.266.778-87, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, SP,  
com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 20º andar, CEP 04538-132; e (ii) para o cargo de Diretora Superintendente, 
a Sra. Carolina Justus Cury Steinbruch, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade de RG nº 15.520.044-6 
SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 143.141.468-93, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, SP, com escritório na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 20º andar, CEP 04538-132; ambos com mandato vigente até a data da realização da Assembleia 
Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas referentes ao exercício encerrado em 2022. (i) Os diretores reeleitos 
serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse em livro próprio, e declaram, sob as penas da lei, que não 
estão incursos em nenhum dos crimes impeditivos do exercício de atividades mercantis, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A. 
(ii) Determinar que a fixação da remuneração dos administradores da Companhia será deliberada oportunamente. 5. Autorizar a admi-
nistração da Companhia a tomar todas as providências necessárias ao cumprimento do quanto deliberado neste ato. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, sendo ela cópia fiel daquela 
lançada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia, que, tendo sido lida e achada conforme, foi assinada. Mesa: 
Benjamin Steinbruch, Presidente. Carolina Justus Cury Steinbruch, Secretária. Acionistas: Benjamin Steinbruch; Carolina Justus Cury 
Steinbruch. Indaiatuba, 7/07/2020. Mesa: Benjamin Steinbruch - Presidente. Diretores reeleitos: Benjamin Steinbruch; Carolina 
Justus Cury Steinbruch. JUCESP nº 323.972/20-2, em 24/08/2020.

BUTIÁ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF N° 06.898.362/0001-28 NIRE N° 35.300.316.177

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: No dia 24 de agosto de 2020, às 11:00 horas, na sede da sociedade, na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas n° 14.171, 15º andar. MESA: Presidente, Michael Leon 
Schmulian; Secretário, Virgílio Borba. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada, nos termos do 
art. 124, § 4º, da Lei n° 6.404/76, face à presença do único acionista da Companhia, conforme assinatura 
constante do livro de Presença de Acionistas. DELIBERAÇÕES: O único acionista decidiu aprovar a redução do 
capital social de R$ 201.386.330,00 (duzentos e um milhões, trezentos e oitenta e seis mil e trezentos e trinta 
reais) para R$ 192.886.330,00 (cento e noventa e dois milhões, oitocentos e oitenta e seis mil e trezentos 
e trinta reais) mediante o cancelamento de 8.500.000 (oito milhões e quinhentas mil) ações ordinárias. A 
redução far-se-á mediante a restituição ao único acionista Alumina Limited do Brasil S/A, em moeda corrente, 
do valor de R$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais), a ser feita na forma da lei; (3) em con-
sequência da resolução ora adotada, foi aprovada a alteração do artigo 5º do estatuto social, que passará a 
vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social é de R$ 192.886.330,00 (cento e noventa e dois 
milhões, oitocentos e oitenta e seis mil e trezentos e trinta reais) dividido em 192.886.330,00 (cento e noventa 
e dois milhões, oitocentos e oitenta e seis mil e trezentas e trinta) ações ordinárias, nominativas, com valor 
nominal de R$1,00 (um real) cada”; (4) determinar à diretoria que proceda à publicação desta ata na forma 
prevista no artigo 174 da Lei n° 6.404, de 1976, e, quando oportuno, à sua apresentação, para registro, na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo. ENCERRAMENTO: Às 12:00 horas, após lida, aprovada e assinada a 
ata da Assembleia. ASSINATURAS: Michael Leon Schmulian, presidente, Virgilio Borba, secretário, ALUMINA 
LIMITED DO BRASIL S.A, Michael Leon Schmulian, diretor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 38ª VARA CÍVEL - Praça João Mendes s/nº -
12º andar - salas nº 1219/1221 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171-6253 -
São Paulo-SP - E-mail: sp38cv@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO - Prazo de
20 dias - Processo nº 0028733-69.2020.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 38ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. LUIZ FERNANDO
RODRIGUES GUERRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ALLTECHNOLOGY
COMÉRCIO E LOCAÇÃO EIRELI  (CNPJ69.292.0001/0001-53), na pessoa do
sócio Marcelo Hamsi Filsof (CPF 262.965.478-89), atualmente em lugar incerto e
não sabido, sendo que todos os endereços foram dil igenciados, que pelo pre-
sente, expedido nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por 13A
INFORMÁTICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA., fica INTIMADA, para, no
prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PAGAR o DÉBITO de R$10.601,39
(junho/2020) a ser atualizado e acrescido das cominações legais, SOB PENA de
ACRÉSCIMO de MULTA de 10% e de HONORÁRIOS de 10% (ar t. 523, § 1º do
CPC/2015), os quais incidirão sobre o restante, caso pague parcialmente, pros-
seguindo-se o fei to com a penhora de bens e aval iação; e CIENTE que não
pagando e independentemente de penhora ou nova intimação deverá apresen-
tar a IMPUGNAÇÃO. Será o presente afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de agosto de 2020.
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Proposta de reforma administrativa
prevê criação de novos vínculos

PÁGINA 6 Nacional
Jornal O DIA SP

SEXTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO DE 2020

As universidades estaduais
de Londrina (UEL), Maringá
(UEM), Ponta Grossa (UEPG)
e do Oeste do Paraná (Unioes-
te) estão entre as melhores do
mundo, segundo o World Uni-
versity Rankings 2021 da re-
vista britânica Times Higher
Education (THE), divulgado na
quarta-feira (2).

O ranking avaliou 1.527
universidades em 93 países. As
notas são construídas com base
em 13 indicadores que medem
o desempenho das instituições
em ensino, pesquisa, transfe-
rência de conhecimento para a
indústria e perspectivas interna-
cionais. As quatro universidades
estaduais aparecem entre as
1.000 melhores do mundo.

“É um orgulho saber que o
sistema paranaense de ciência,
tecnologia e ensino superior é
reconhecido internacional-
mente, por meio das nossas
universidades estaduais. A clas-
sificação é resultado do traba-
lho dos professores, pesquisa-
dores, estudantes e agentes
universitários que se empe-
nham diariamente”, destacou o
superintendente de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior
Aldo Bona.

A UEL se destacou como a
2ª melhor universidade parana-
ense e a 43ª melhor universi-
dade do Brasil. A universidade
também se reafirma como a
quinta melhor universidade en-
tre as estaduais brasileiras,
atrás da Universidade de São
Paulo (USP), Universidade de
Campinas (UNICAMP), Uni-
versidade Estadual Paulista
(UNESP) e Universidade Esta-
dual do Rio de Janeiro (UERJ).

“A UEL se destaca na cate-
goria ensino, o que denota a
qualidade dos cursos de gradu-

A reforma administrativa
apresentada na quinta-feira, (3)
pelo governo federal prevê a cri-
ação de novos tipos de vínculos
e maior tempo para efetivação
no cargo. Secretários do Minis-
tério da Economia concedem
neste momento entrevista cole-
tiva sobre a Proposta de Emen-
da Constitucional (PEC) da
Nova Administração Pública.

A matéria prevê a criação de
novos vínculos. O regime jurí-
dico único dará lugar a vínculos
distintos. No ingresso por con-
curso público, haverá estabilida-
de após três anos para cargo tí-
pico de Estado e o cargo por pra-
zo indeterminado.

No ingresso por seleção
simplificada, haverá vínculo por
prazo determinado, que substi-
tuirá a contratação temporária, e
ainda cargos de liderança e as-
sessoramento, em substituição a
cargos comissionados e funções
gratificadas.

Estágio probatório
Segundo o ministério, o está-

gio probatório atual  é uma “mera
formalidade”. No Executivo fede-
ral, o percentual de servidores
desligados no período de estágio
probatório (dado de 2016 até ju-
nho de 2019) é de 0,4%.

Na proposta, o estágio pro-
batório cede lugar ao vínculo de
experiência, que durará pelo
menos dois anos. Essa etapa pas-
sa a fazer parte do concurso pú-
blico em que não há direito au-
tomático ao cargo e os mais
bem avaliados ao final do víncu-
lo de experiência serão efetiva-
dos. Após o vínculo de experi-
ência, haverá ainda um ano de
experiência antes de o servidor
passar a ter estabilidade.

Desligamento de servidor
O desligamento de servidor

atualmente ocorre por sentença
judicial transitada em julgado. Há
ainda a possibilidade de desliga-
mento por infração disciplinar, que
não tem regulamentação. Segun-
do o Ministério da Economia, no
governo federal, em 2018, foram
desligados 388 servidores
(0,07% da força de trabalho).

Para o ministério, o modelo
atual é engessado, com “manu-
tenção de servidores em ativida-
des em que não há mais deman-
da e incapacidade de adaptações
e ajustes”.

A proposta é que não será
mais necessário aguardar trânsi-
to em julgado para a demissão.
Valerá também decisão judicial
proferida por órgão colegiado. Será

mantida a demissão por insuficiên-
cia de desempenho, que deverá ser
regulamentada por lei ordinária e
não mais por lei complementar.

Outras hipóteses de demis-
são, para os cargos com prazo
indeterminado, serão definidas
em lei. De acordo com o minis-
tério, não será permitida demis-
são arbitrária, por questões po-
lítico-partidárias.

Acumulação de cargos
A PEC também prevê a sim-

plificação das regras de acumu-
lação de cargos, em que o servi-
dor pode acumular mais de um
cargo, observada compatibilida-
de de horário. A exceção é para
o ocupante de cargo típico de
Estado, em que será possível
acumular cargo somente de do-
cência ou na área de saúde.

Eliminação de benefícios
A proposta prevê a elimina-

ção dos seguintes benefícios:
licença prêmio (a cada cinco
anos, três meses de licença - não
existe no governo federal desde
1999); aumentos retroativos;
férias superiores a 30 dias por
ano; adicional por tempo de ser-
viço (aumento automático do
salário em 1% a cada ano); apo-
sentadoria compulsória como

punição; parcelas indenizatórias
sem previsão legal; adicional ou
indenização por substituição não
efetiva (casos de sobreaviso,
sem ocupação efetiva); redução
de jornada sem redução de re-
muneração, salvo por saúde; pro-
gressão ou promoção baseada
exclusivamente em tempo de
serviço; e incorporação ao salá-
rio de valores referentes ao exer-
cício de cargos e funções.

Novos princípios
O texto da emenda constitu-

cional também altera o Artigo 37
da Constituição Federal e inclui
nove novos princípios da admi-
nistração pública. Assim, pas-
sam a figurar como princípi-
os da administração pública a
imparcialidade, a transparên-
cia, a inovação, a proporcio-
nalidade, a responsabilidade,
a subsidiariedade, a unidade,
a coordenação e a boa gover-
nança. Eles se juntam aos
princípios da legalidade, im-
pessoalidade, moralidade, publi-
cidade e eficiência.

A proposta também prevê
que União, estados, Distrito Fe-
deral e municípios poderão co-
operar com órgãos ou entidades
públicas e privadas para prestar
serviços, compartilhar recursos

humanos e capacidade instalada.

Fases da mudança
A primeira fase das mudan-

ças será por meio do Novo Re-
gime de Vínculos e Moderniza-
ção Organizacional da Adminis-
tração Pública, com o envio da
PEC ao Congresso Nacional.

Depois serão necessários
projetos de lei sobre gestão de
desempenho; modernização das
formas de trabalho; consolida-
ção de cargos, funções e grati-
ficações; arranjos institucionais;
diretrizes de carreiras; e ajustes
no Estatuto do Servidor.

Na terceira fase, o governo
enviará o Projeto de Lei Com-
plementar (PLP) do Novo Ser-
viço Público, com o novo mar-
co regulatório das carreiras; go-
vernança remuneratória; e direi-
tos e deveres do novo serviço
público.

De acordo com o secretário
especial adjunto da Secretaria
Especial de Desburocratização,
Gestão e Governo Digital do
Ministério da Economia, Gleis-
son Rubin, o envio desses pro-
jetos de lei pelo governo ao Con-
gresso vai depender do ritmo de

tramitação da PEC no Congres-
so Nacional. “Trata-se de ques-
tões novas que a PEC está tra-
zendo.”

Autonomia
A proposta prevê ainda mai-

or autonomia organizacional
para o Executivo. O presidente
da República poderá, se não hou-
ver aumento de despesa: extin-
guir cargos (efetivos ou comis-
sionados), funções e gratifica-
ções; reorganizar autarquias e
fundações; transformar cargos,
quando vagos, mantida a mesma
natureza do vínculo; reorganizar
atribuições de cargos do Poder
Executivo; extinguir órgãos. A
criação de novos órgãos, entida-
des ou a transformação que re-
sulte em aumento de despesa
continua dependendo de aprova-
ção pelo Legislativo.

Servidores atuais
A estabilidade dos servidores

que já ingressaram no serviço
público continua nos mesmos
termos da Constituição atual. Os
vencimentos dos servidores atu-
ais não serão reduzidos. (Agên-
cia Brasil)

Universidades estaduais
 do Paraná estão entre as

melhores do mundo
ação da instituição, do esfor-
ço e do empenho de todo cor-
po docente, discente e técni-
co”, destacou a diretora de
Avaliação e Informação Insti-
tucional da Pró-Reitoria de
Planejamento da UEL, Elisa
Tanaka Carloto.

A UEM se manteve entre
as oito melhores instituições
estaduais públicas de ensino
superior. A instituição melho-
rou seu desempenho nas cate-
gorias de ensino, pesquisa, in-
ternacionalização e volume de
citações.

A UEPG aparece como a 5ª
melhor universidade paranaen-
se e entre as 50 mais bem co-
locadas do Brasil. Para o rei-
tor da UEPG Miguel Sanches
Neto, a universidade consoli-
da seu posicionamento entre
as melhores instituições supe-
riores de ensino a cada edição
do ranking do THE. “O reco-
nhecimento da qualidade da
nossa universidade é fruto do
trabalho de toda a comunida-
de acadêmica, professores,
alunos e agentes universitári-
os”, considera. “Esta é uma
conquista coletiva”.

A Unioeste conquistou a
53ª colocação entre as univer-
sidades brasileiras e é a 7ª
melhor paranaense. Para o as-
sessor de Relações Internaci-
onais e Interinstitucionais da
Unioeste, Rafael Mattiello, o
reconhecimento internacional
da instituição em diferentes
rankings universitários, de-
monstra que ela vem, cada vez
mais, cumprindo sua missão
de prover uma educação de
qualidade, pesquisas acadêmi-
cas de excelência e extensão
universitária que impactam di-
retamente toda a sociedade em
seu entorno. (AENPR)

Governo federal publica editais de
arrendamento de quatro portos

O governo federal deseja
conceder à iniciativa privada
quatro novos terminais portu-
ários. Dois deles ficam em
Aratu, na Bahia. Os outros
dois ficam em Maceió (AL) e
Paranaguá (PR). Os leilões
estão previstos para ocorrer
em 18 de dezembro, em São
Paulo. Os editais para arrenda-
mento dos portos foram publi-
cados na quinta-feira, (3).

O terminal ATU 12, em Ara-

tu, será destinado à movimenta-
ção de graneis minerais e terá
contrato de 25 anos de duração.
O governo espera um investi-
mento de R$ 244,95 milhões no
ATU 12. O outro terminal da ci-
dade baiana, o ATU 18, será de-
dicado ao transporte de graneis
vegetais e terá contrato de 15
anos. Para esse, o governo es-
pera investimentos de R$ 119,94
milhões.

Em Maceió, o arrendamen-

to do terminal MAC 10 será por
25 anos, com previsão de inves-
timento de R$ 12 milhões. O
terminal será dedicado à movi-
mentação de granel líquido, es-
pecialmente ácido sulfúrico.

No Complexo Portuário de
Paranaguá, o arrendamento do
terminal também será por 25
anos. O terminal se dedica à
movimentação e armazenagem
de carga Roll-On/Roll-Off
(rampa de acesso para carga de

veículos).
“Seguimos buscando trazer

oportunidades de novos investi-
mentos no setor portuário, com
esses quatro novos leilões de
terminais, que são uma forma de
contribuir com a retomada da
economia, com geração de em-
prego e renda”, afirmou o secre-
tário de Portos e Transportes
Aquaviários do Ministério da
Infraestrutura, Diogo Piloni.
(Agência Brasil)

Estudo aponta que retomada
econômica passa pela questão ambiental

A retomada econômica do
Brasil passa pela discussão da
questão ambiental  para permi-
tir que o país seja mais resilien-
te diante de crises mundiais,
como a atual da covid-19. Essa
foi uma das mensagens do semi-
nário virtual organizado pelo Ins-
tituto ClimaInfo, o Observatório
do Clima e o GT Infraestrutura.
Na quinta-feira, (3), durante o
encontro, foi apresentado o re-
latório com propostas para uma
retomada verde e inclusiva no
país em resposta à crise econô-
mica provocada pela pandemia e
pela crise climática.

O trabalho analisou oito se-
tores chaves, entre eles, o de
energia solar, mobilidade, sane-
amento e resíduo sólidos, iden-
tificados com oportunidades de,
no curto prazo, gerar empregos,
incentivar o crescimento econô-
mico e oferecer mais qualidade
de vida à população.

A intenção do trabalho é co-
locar à disposição de autorida-
des brasileiras estudos, núme-
ros, formas de trabalho, estraté-
gias, que deem a visão de um país
melhor e mais resiliente e que
trata da natureza.

“Muito do que é oferecido
nesse estudo, nós gostaríamos
bastante que fosse encarado pe-
los candidatos e próximos repre-
sentantes nas prefeituras, como
caminhos muito interessantes
para as gestões dos municípios
e que poderia trazer muito gan-
hos para a gestão desses próxi-
mos eleitos e para toda da popu-
lação”, disse o secretário-exe-
cutivo do Observatório do Cli-
ma, Márcio Astrini.

O ambientalista disse que
após a pandemia o mundo não
pode voltar à antiga normalida-
de ou ao que havia antes em ter-

mos de questões ambientais.
“Aquele normal, aquele modus
operandi nos trouxe até aqui, ele
nos trouxe a um mundo com uma
série de problemas e uma série
de desafios, que vão exigir es-
forço de todos nós, cidadãos,
empresas, líderes nacionais e
internacionais na busca de solu-
ções de novos modelos de de-
senvolvimento”, disse.

Para Astrini, o Brasil tem
grande possibilidade, nesse mo-
mento, de buscar um novo mo-
delo de desenvolvimento com
ganhos não só do ponto de vista
econômico e ecológico, mas,
sobretudo, do ponto de vista so-
cial. “O Brasil é um país prepa-
rado para isso, um país abenço-
ado com uma natureza, capaci-
dade, possibilidade, e mais que
isso, com uma vocação para o
desenvolvimento de sistemas e
de uma economia baseada, prin-
cipalmente, em soluções climá-
ticas, investimentos exclusivo, e
isso tudo com forte poder de ala-
vancagem da economia”, disse.

Na visão do ambientalista,
esse é o caminho mais inteligen-
te a seguir. “Ou nós seguimos
por esse caminho novo ou vamos
continuar insistindo no modelo
poluente de destruição da natu-
reza, de geração de desigualda-
des, que têm impacto muito
grande no planeta”, observou.

Questão ambiental
Um consenso entre os parti-

cipantes do encontro foi o de que
se o mundo não começar a tra-
tar de outra forma a questão am-
biental, corre o risco de enfren-
tar crises globais muito maiores
do que a que está atravessando
com a pandemia do novo coro-
navírus (covid-19).

O professor de economia da

UFRJ e coordenador grupo de
Economia de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável,
Carlos Eduardo Young, disse que
a retomada verde inclusiva deve
passar pela recuperação de de-
manda efetiva, que não se trata
de qualquer recuperação econô-
mica, mas uma atividade acom-
panhada da conservação dos re-
cursos naturais.

O professor defende que a
geração de empregos precisa
garantir a inclusão social de in-
divíduos de baixa renda. “A re-
cuperação econômica vai ser
dada pelo investimento, gasto
que vai gerar inclusão social e
conservação ambiental. Esta é
uma possibilidade que está sen-
do implementada de um jeito ou
de outro em diversas partes do
planeta”, disse, acrescentando
que, no entanto, não ocorrerá de
forma espontânea.

“Terá que ser conduzido por
políticas públicas. A economia
verde, de baixo carbono, é uma
possibilidade que precisa ser in-
duzida pelo Estado em apoio ao
setor privado”, disse.

O professor apontou ainda a
reforma tributária como um bom
momento para discutir os impos-
tos que podem ser incluídos no
princípio do poluidor usuário pa-
gador que combine com o prote-
tor recebedor. “A experiência do
ICMS ecológico revela que o se-
tor público responde a esse in-
centivo, que é uma premiação do
desempenho ambiental”.

O secretário- executivo do
GT Infraestrutura e especialista
em políticas públicas, Sérgio
Guimarães, disse que não há
como saber até quando vai durar
a pandemia, que já causou gra-
ves problemas sociais como o
desemprego. “Toda vez que

ocorre uma crise como a da pan-
demia, ela expõe a abissal dife-
rença social”.

Preocupação
A diretora-executiva do ins-

tituto de pesquisa WRI Brasil,
Rachel Biderman, destacou que
o Brasil é reconhecido por ter
empresas do setor privado que
são preocupadas e investem em
programas ambientais. Segundo
Rachel, o Brasil está apto a li-
derar o desenvolvimento verde.

Rachel Biderman disse que
cenários factíveis realizados
pelo estudo indicam que se o país
optar por uma retomada econô-
mica verde, poderia crescer R$
2,8 trilhões a mais nos próximos
anos em relação a planos eco-
nômicos tradicionais. “Se a gen-
te inserir na equação algumas
premissas de sustentabilidade,
se a forma com que a gente pas-
sa a fazer investimentos e passa
a regulamentar aspectos da eco-
nomia, forem no sentido do bai-
xo carbono, a gente consegue
crescer”.

Na questão social, o diretor-
executivo do Instituto ClimaIn-
fo, Délcio Rodrigues, disse que
é preciso incentivar a participa-
ção das populações negra e pe-
riféricas nas discussões ambien-
tais internacionais, que, segun-
do ele, já contam com o envol-
vimento de indígenas.

“O movimento indígena ga-
nha muito com isso, e a gente não
consegue ver a mesma coisa no
movimento negro e no perifé-
rico. Gostaria de saber o que
eles ganhariam e como pode-
mos contribuir para a amplia-
ção de movimentos sociais
que não participam hoje da dis-
cussão climática internacio-
nal”, defendeu.

Lembre sempre de lavar as mãos

No dia em que a proposta
de reforma administrativa che-
gou ao Congresso Nacional, o
dólar fechou no menor nível
em um mês e teve o melhor de-
sempenho entre as principais
moedas do planeta. O dólar co-
mercial encerrou na quinta-fei-
ra (3) vendido a R$ 5,291, com
recuo de R$ 0,026 (-1,27%).
A cotação está no menor valor
desde 4 de agosto, quando ti-
nha fechado em R$ 5,284.

Esse foi o terceiro dia con-
secutivo de queda no dólar.
Desde quando fechou e R$
5,61, em 26 de agosto, a moe-
da norte-americana recuou
5,73%. Em 2020, a divisa acu-
mula alta de 31,83%.

Além do envio da reforma
administrativa, que pode resul-
tar na diminuição de gastos pú-
blicos no longo prazo, o dia foi
marcado pela divulgação de
que a produção industrial cres-
ceu 8% em julho na compara-
ção com o mês anterior. O dado
indica início de recuperação na

Dólar fecha no menor nível
em um mês em dia de
reforma administrativa

economia, após a crise provo-
cada pela pandemia do novo
coronavírus.

O desempenho do dólar não
se repetiu no  mercado de
ações. O índice Ibovespa, da
B3 (a bolsa de valores brasi-
leira), encerrou a quinta-fei-
ra aos 100.721 pontos, com
recuo de 1,17%. Pela manhã,
o índice subiu, mas reverteu
o movimento e passou a cair,
acompanhando as bolsas es-
trangeiras.

Em Nova York, o índice
Nasdaq (das empresas de tec-
nologia) caiu 5% e o S&P 500
cedeu 3,5%, depois de baterem
recordes seguidos nos últimos
dias. Além da realização de lu-
cros, quando os investidores
vendem ações para embolsa-
rem ganhos recentes, as bolsas
norte-americanas caíram por
causa da divulgação de dados
que trouxeram receios de uma
recuperação lenta e prolonga-
da da economia norte-america-
na. (Agência Brasil)


