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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,35
Venda:       5,35

Turismo
Compra:   5,32
Venda:       5,64

Compra:   6,30
Venda:       6,31

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

29º C

17º C

Quarta: Muitas
nuvens o dia todo,
com aberturas de
sol.

Previsão do Tempo

Esporte

Um improvável Gasly em
um saboroso GP da Itália

Por Tiago Mendonça

Você já deve ter ouvido
aquela máxima: sorte é o en-
contro da competência com a
oportunidade. No domingo a
Fórmula 1 comprovou essa
tese com uma vitória surreal
de Pierre Gasly no GP da Itá-
lia, disputado em Monza. To-
das as peças se encaixaram
perfeitamente para dar ao pi-
loto francês sua primeira vi-
tória na categoria.

Uma conquista carregada
de emoção por ter sido al-
cançada na Itália, sede da
Alpha Tauri, e no mesmo
circuito onde a Toro Rosso,
sua antecessora, venceu em
2008 de forma igualmente
surpreendente com Sebasti-
an Vettel. Quem diria, mes-
mo na má fase da Ferrari os
italianos podem dizer que a
corrida foi vencida por ‘um
time da casa’.

Tudo começou quando o
carro de Kevin Magnussen pa-

rou na entrada dos boxes, com
problemas mecânicos. A direção
de prova acionou o safety car.
Naquele instante, na volta 20,
Gasly havia acabado de comple-
tar seu pit stop. O pelotão se re-
agrupou e quando os adversários
pararam, Gasly saltou de 15º para
terceiro.

À frente dele, estavam apenas
Lewis Hamilton, pole position e
líder desde o início da corrida, e
Lance Stroll, segundo colocado.
Em uma estratégia arriscada,
Stroll não havia parado. Mas Ha-
milton, sim. O que o colocava
ainda à frente de Gasly é que ele
havia feito seu pit stop exatamen-
te na volta 20, quando o safety
car foi acionado.

Jogada de mestre? Justamen-
te o contrário: Hamilton foi o
único a parar naquele momento
porque não sabia, não percebeu
e não foi informado de que o pit
lane estava fechado (a direção de
prova tem a prerrogativa de fe-
char o pit lane em situações de
risco, como era o caso do resga-

Pierre Gasly

te do carro de Magnussen).
A prova ainda foi interrompi-

da com bandeira vermelha por
conta de um forte acidente de
Charles Leclerc, que errou e ba-
teu na Parabólica, mas nada so-
freu. Quando a corrida foi reini-
ciada, Hamilton entrou para cum-
prir seu pit stop, Stroll se emba-
nanou e perdeu posições e Gas-
ly, suavemente, foi promovido à

liderança.
Mas definitivamente a parada

não estava resolvida: ele precisou
imprimir um ritmo forte para não
dar chances a Carlos Sainz Jr., o
segundo colocado de McLaren,
que reduzia a diferença entre eles
volta a volta, até colar no adver-
sário na última volta. Mas era tar-
de demais e Gasly pôde celebrar
a conquista. Stroll completou o

pódio em terceiro.
“Eu estou sem palavras e

ainda não consigo acreditar. No
Brasil, no ano passado, eu con-
quistei meu primeiro pódio e
já fiquei ‘woow’. E agora, esta
vitória. Foram 18 meses de
muitos altos e baixos na minha
vida”, conta Gasly. Ele foi pro-
movido a piloto da Red Bull em
2019, mas perdeu a vaga pelo
fraco desempenho antes do GP
da Bélgica.

Na mesma corrida em que
reestreou rebaixado na Alpha
Tauri, perdeu seu melhor ami-
go Anthoine Hubert em um
acidente na Fórmula 2. De-
pois, mais para o final do ano,
veio o pódio no Brasil. Ago-
ra, em 2020, após a longa es-
pera por conta da pandemia do
coronavírus, Gasly tem de-
monstrado um desempenho
bem acima da média.

A próxima etapa é de novo
na Itália: vem aí o GP da Tos-
cana, dia 13 de setembro, em
Mugello.
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Leo Lamelas segue na disputa do título
 do Lamborghini Super Trofeo nos EUA
Com duas vitórias em seu

ano de estreia no Lambor-
ghini Super Trofeo, Leo La-
melas é um dos principais
candidatos ao título da cate-
goria norte-americana. O
piloto brasileiro voltou a
vencer no último sábado em
Road Atlanta, sendo desta-
que também por ter fechado
a prova com uma volta de van-
tagem para o segundo coloca-

do na classe Pro-Am.
“Estou bem feliz por ter con-

quistado mais uma vitória no
último final de semana, ainda
mais em uma pista desafiado-
ra como é Road Atlanta. Eu
gosto bastante mesmo desse
circuito e o carro rendeu mui-
to bem na corrida. Nosso rit-
mo tem sido bem constante e
a equipe também está de pa-
rabéns pela estratégia perfei-

ta que fizemos nessa última vi-
tória”, diz Lamelas.

Ainda na vitória do último
sábado, Lamelas se destacou
pelo quarto lugar no overall, que
inclui também os pilotos da clas-
se Pro. O piloto brasileiro da
equipe US Racetronics acumula
cinco pódios em seis corridas
disputadas na Pro-Am, permane-
cendo com a vice-liderança do
campeonato apenas 11 pontos da

dupla líder McKay Snow e Co-
rey Lewis.

“Foi uma pena o pneu fura-
do na corrida do último domin-
go quando nós liderávamos fal-
tando somente três minutos
para o final. Essa chance de
sairmos de Road Atlanta com
a liderança do campeonato aca-
bou escapando, mas temos to-
tais condições de nos recupe-
rar na próxima etapa em Lagu-

na Seca. Vou trabalhar para
buscar mais vitórias lá”, diz La-
melas, que acelera o Lambor-
ghini Huracán ST Evo.

O Lamborghini Super Tro-
feo North America voltará às
pistas nos dias 30 de outubro
e 1º de novembro em Laguna
Seca com a penúltima etapa.
A temporada termina em Se-
bring entre os dias 11 a 13 de
novembro.

PIB da zona
do euro no
2º trimestre
é revisado
para cima

A economia da zona do euro
contraiu um pouco menos do
que o calculado inicialmente
no segundo trimestre, mas a
queda ainda foi a mais forte já
registrada uma vez que os gas-
tos dos consumidores despen-
caram devido às restrições
para contenção da covid-19.

O Produto Interno Bruto
(PIB) recuou 11,8% na com-
paração com o primeiro tri-
mestre, e caiu 14,7% sobre o
mesmo período do ano anteri-
or, mostraram na terça-feira (8)
dados da agência europeia de
estatítiscas, Eurostat. Página 3

Brexit: Reino
Unido

prepara saída
sem acordo
comercial

O Reino Unido iniciou uma
nova rodada de negociações
comerciais do Brexit nesta ter-
ça-feira com um alerta à União
Europeia de que está aceleran-
do os preparativos para sair do
bloco sem um acordo, à medi-
da que ambos os lados brigam
sobre regras que se aplicam a
quase 1 trilhão de dólares em
comércio.

Somando-se a uma sensa-
ção de crise, a moeda e as ações
britânicas operavam em queda,
enquanto o Financial Times dis-
se que o chefe do departamen-
to legal do governo britânico
renunciou em desacordo com
o gabinete do primeiro-minis-
tro, Boris Johnson.

O Reino Unido deixou a UE
em 31 de janeiro, mas as nego-
ciações sobre novos termos
comerciais avançaram pouco,
enquanto o relógio continua
avançando até o prazo final de
outubro e, em seguida, o fim do
acordo de transição ao final de
dezembro.                    Página 3
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Escolas das redes pública e
privada voltaram a funcionar na
terça-feira (8) em 128 municí-
pios paulistas A autorização dada
pelo governo estadual permite a
retomada de apenas parte das ati-
vidades presenciais, como aulas
de reforço e recuperação, orien-

tação de estudos, tutoria pedagó-
gica; plantão de dúvidas, avalia-
ção diagnóstica e formativa, ati-
vidades esportivas e culturais e
acolhimento emocional.

Os municípios gozam de au-
tonomia para definir o calendá-
rio de volta às aulas, já que a de-

cisão depende do avanço da co-
vid-19 nas regiões. De acordo
com informações repassadas pela
Secretaria da Educação à Agência
Brasil, há cidades que haviam ade-
rido à retomada das atividades e
recuaram, como é o caso de Co-
tia, que apresenta curva ascenden-
te da doença, já somando 3.644
casos confirmados.

As condições para o retorno
estão previstas no Plano São Pau-
lo, que class ifica os municípi-
os por cores, conforme os ín-
dices de covid-19. Segundo as
regras, para voltar a desenvol-
ver atividades presencialmente,
as unidades escolares devem
estar localizadas em áreas en-
quadradas na Fase Amarela do
plano, por 28 dias consecutivos,
no mínimo.                   Página 2

A previsão do mercado fi-
nanceiro para a queda da eco-
nomia brasileira este ano foi
ajustada de 5,28% para 5,31%.
A estimativa de recuo do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) – a
soma de todos os bens e servi-
ços produzidos no país – está
no boletim Focus, publicação
divulgada todas as semanas
pelo Banco Central (BC), com
a projeção para os principais
indicadores econômicos.

Para o próximo ano, a ex-
pectativa é de crescimento de
3,50%, a mesma previsão há

15 semanas consecutivas. Em
2022 e 2023, o mercado finan-
ceiro continua a projetar ex-
pansão de 2,50% do PIB.

As instituições financeiras
consultadas pelo BC alteraram
a projeção para o Índice Naci-
onal de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) de 1,77% para
1,78%, neste ano.

Para 2021, a estimativa de in-
flação permanece em 3%, há 12
semanas consecutivas. A previsão
para 2022 e 2023 também não
teve alteração: 3,50% e 3,25%,
respectivamente.          Página 3
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Brasil teve investimento
líquido negativo entre
2016 e 2019, diz Ipea

Com alta de 39,7%, produção
de café bate recorde em SP
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Conselho do MP pune
Dallagnol com censura por

posts contra Calheiros
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Exportação de carne do
Brasil aumenta 12% no

 ano até agosto
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Escolas das redes pública e
privada voltaram a funcionar na
terça-feira (8) em 128 municí-
pios paulistas A autorização dada
pelo governo estadual permite a
retomada de apenas parte das ati-
vidades presenciais, como aulas
de reforço e recuperação, orien-
tação de estudos, tutoria peda-
gógica; plantão de dúvidas, ava-
liação diagnóstica e formativa,
atividades esportivas e culturais
e acolhimento emocional.

Os municípios gozam de au-
tonomia para definir o calendá-
rio de volta às aulas, já que a de-
cisão depende do avanço da co-
vid-19 nas regiões. De acordo
com informações repassadas pela
Secretaria da Educação à Agên-

cia Brasil, há cidades que haviam
aderido à retomada das atividades
e recuaram, como é o caso de
Cotia, que apresenta curva ascen-
dente da doença, já somando
3.644 casos confirmados.

As condições para o retorno
estão previstas no Plano São
Paulo, que classifica os municí-
pios por cores, conforme os ín-
dices de covid-19. Segundo as
regras, para voltar a desenvolver
atividades presencialmente, as
unidades escolares devem estar
localizadas em áreas enquadra-
das na Fase Amarela do plano,
por 28 dias consecutivos, no
mínimo.

Em nota, a secretaria desta-
ca que as escolas estaduais que

retornarem poderão receber, no
máximo, 20% dos alunos por
dia, independentemente da eta-
pa de ensino. Já as redes muni-
cipais e privadas devem seguir o
decreto do governo estadual, que
prevê limite de 35% para edu-
cação infantil e anos iniciais do
ensino fundamental, e 20% para
anos finais do ensino fundamen-
tal e ensino médio.

Há ainda recomendação de
que estudantes do grupo de ris-
co permaneçam em casa e con-
tinuem acompanhando as aulas
por ensino remoto. O mesmo
vale para profissionais.

Para tirar dúvidas de alunos,
pais, professores e servidores da
área, a pasta criou cartilhas que

explicam como devem proceder.
O secretário de Educação,

Rossieli Soares, afirmou que um
dos focos da fase de retorno é
“o aspecto socioemocional”.
Ele reiterou a necessidade de
levar com seriedade os protoco-
los de prevenção contra a covid-
19. “A rede deve estar voltada a
cumprir todos os protocolos de
saúde e de segurança. E isto é um
dever de todos nós: equipes ges-
toras, escola e família.”

Até o início da tarde de se-
gunda-feira, (7), o estado de São
Paulo contabilizava 857.330 ca-
sos confirmados de covid-19.
No boletim epidemiológico,
constavam 31.377 óbitos.
(Agência Brasil)

Com alta de 39,7%, produção de
 café bate recorde em São Paulo

A estimativa preliminar da
safra 2019/20 para a cultura do
café no estado de São Paulo evi-
dencia produção de 370 mil to-
neladas (6,17 milhões de sacas
de 60 kg), volume 39,7% supe-
rior ao obtido na safra anterior.
O resultado é reflexo do aumen-
to de 39,4% na produtividade, de
acordo com informações do ter-
ceiro levantamento da Previsão
e Estimativa da Safra Agrícola
divulgado pelo Instituto de Eco-
nomia Agrícola.

A alta na produtividade é em
decorrência da acentuada biena-
lidade da lavoura típica da região
de Franca, não sendo influencia-
do pelo ligeiro acréscimo de área
produtiva (0,2%). No Escritório
de Desenvolvimento Rural (EDR)
de Franca, estimou-se colheita de
2,86 milhões de sacas de 60 kg,
confirmando recorde histórico de
produção nessa regional para um
ciclo de alta. O parque produti-
vo soma 68.624 hectares, con-
firmando a liderança na produ-
ção cafeeira paulista.

Verificou-se também o in-
cremento da média de produ-
tividade nesse EDR, que atin-
giu 41,9 sc. 60 kg/ha, tal pata-
mar posiciona a regional en-
tre as mais eficientes do mun-
do. No EDR de Marília, tam-
bém foi constatado avanço na
produção em função da melho-
ria da produtividade e incre-
mento da área em produção.

Nos demais escritórios rele-
vantes na cafeicultura paulista
(São João da Boa Vista e Ouri-
nhos), observaram-se variações
apenas na margem da produção
e produtividade, afirmam Felipe
Camargo, Carlos Fredo, Carlos
Bueno, Celma Baptistella, Deni-
se Caser, José Alberto Angelo,
Maximiliano Miura, Paulo Co-
elho e Vagner Azarias Martins,
pesquisadores do IEA.

Cana-de-açúcar
A produção paulista de cana-

de-açúcar, de acordo com o le-
vantamento, deve atingir 438,9
milhões de toneladas, variação
de +0,8% em relação à 2018/19
em consequência do aumento de
1,3% na produtividade agrícola.

Esse volume previsto con-
templa a produção potencial pau-
lista de cana para indústria, que
tem como destino a moagem in-
dustrial para etanol e açúcar, des-
tilarias, garapa e afins, inclusive a
provável produção advinda de área
bisada. Não está incluída nesta
estatística a cana destinada para
alimentação animal. O setor dá
indícios de que o volume a ser pro-
duzido destina-se principalmen-
te à produção de açúcar.

A área plantada na safra agrí-
cola 2019/20 é menor que a es-
timada em 2018/19 (-1,4%),
quando se prevê colheita em 92%
deste total. Há informação de que
parte desses hectares reduzidos

se deve à devolução de áreas ar-
rendadas e de fornecedores, que
preferiram substituir o plantio de
cana-de-açúcar por outras cultu-
ras. Comparativamente à safra
passada, prevê-se uma redução
de 9,7% em novos plantios.

Dez regionais concentram
57% tanto da área quanto da pro-
dução de Cana para indústria. São
os escritórios de: Barretos, Or-
lândia, Ribeirão Preto, Araraqua-
ra, Andradina, Jaboticabal, São
José do Rio Preto, Presidente
Prudente, Jaú e Catanduva. A pro-
dutividade média deste polo ca-
navieiro é superior à média es-
tadual, chegando a mais de
79.000 kg/ha.

Laranja
A estimativa preliminar da

safra agrícola 2019/20 para a
cultura da laranja indica uma pro-
dução de 332,4 milhões de cai-
xas de 40,8 kg (13.564 mil to-
neladas), volume próximo ao
obtido na safra agrícola anteri-
or (-0,9%). O período de defi-
ciência hídrica e a intensifica-
ção das altas temperaturas diur-
nas, em especial nos meses de
março e abril, justificam o
comprometimento desta safra
pois afetam negativamente es-
tágios importantes do desen-
volvimento dos pomares, como
o florescimento e o desenvolvi-
mento dos frutos.

Nota-se acréscimo de 1% na

área total plantada (que inclui
área com plantas ainda não pro-
dutivas), embora se registre ex-
pectativa de crescimento em
áreas onde não se fará a colheita
nesta safra – aumento nas áreas
com plantas ainda não produti-
vas da ordem de 15,6%.

Quanto à área produtiva, o
aumento é pouco expressivo
(+0,1%), relativamente à safra
2018/19. A área ocupada com
pomares de laranja está em
459,5 mil hectares, correspon-
dendo a 184,8 milhões de plan-
tas, sendo cerca de 89% delas
aptas para produção.

Outras culturas
O levantamento apresenta

ainda os números finais da safra
agrícola 2019/20 das culturas
anuais: algodão, amendoim,
arroz, batata e feijão da seca,
cebola de bulbinho, milho
primeira safra, soja e tomate
envarado (mesa); e informa-
ções finais para as culturas pe-
renes, seringueira e da uva fina
para mesa.

A próxima sondagem, que
será realizada durante o mês
de setembro, trará os resulta-
dos finais dos produtos agrí-
colas de inverno e das cultu-
ras perenes (banana e café) da
safra 2019/20, e as primeiras
informações de intenção de
plantio das culturas anuais sa-
fra de verão 2020/21.

Fazenda e Planejamento transfere R$ 2,45 bi
em repasses de ICMS no mês de agosto

Em 1º de setembro, o Gover-
no de São Paulo transferiu R$
457,53 milhões em repasses de
ICMS para os 645 municípios
do estado. O depósito feito pela
Secretaria da Fazenda e Plane-
jamento é referente ao montan-
te arrecadado no período de 24
a 28 de agosto.

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

Os municípios já haviam re-
cebido R$ 1,99 bilhão nos re-
passes anteriores, realizados em
11/8, 18/8 e 25/8, relativos à
arrecadação dos períodos de 3/
8 a 7/8, 10/8 a 14/8, 17/8 a 21/
8. Com os depósitos efetuados

hoje, o valor total distribuído às
prefeituras em agosto fecha em
R$ 2,45 bilhões.

Os depósitos semanais são
realizados por meio da Secreta-
ria da Fazenda e Planejamento
sempre até o segundo dia útil de
cada semana, conforme prevê a
Lei Complementar nº 63, de 11/
01/1990. As consultas dos valo-
res podem ser feitas no site da
Fazenda, no link Acesso à Infor-
mação > Transferências de Re-
cursos > Transferências Consti-
tucionais a Municípios.

Nos primeiros oito meses
deste ano, a Secretaria da Fazen-
da e Planejamento depositou R$
18,31 bilhões aos municípios
paulistas.

Agenda Tributária
Os valores semanais transfe-

ridos aos municípios paulistas
variam em função dos prazos
de pagamento do imposto fixa-
dos no regulamento do ICMS.
Dependendo do mês, pode ha-
ver até cinco datas de repasses.
As variações desses depósitos
oscilam conforme o calendá-
rio mensal, os prazos de reco-
lhimento e o volume dos recur-
sos arrecadados.

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

Índice de Participação dos
Municípios

Os repasses às cidades são
liberados de acordo com os

respectivos Índices de Partici-
pação dos Municípios, confor-
me determina a Constituição
Federal, de 5 de outubro de
1988. Em seu artigo 158, in-
ciso IV está estabelecido que
25% do produto da arrecadação
de ICMS pertencem aos muni-
cípios, e 25% do montante
transferido pela União ao Es-
tado, referente ao Fundo de
Exportação (artigo 159, inci-
so II e § 3º).

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

SP registra quatro semanas seguidas com
queda de mortes e internações por Covid-19
O Estado de São Paulo re-

gistra quatro semanas conse-
cutivas com queda de mortes
e  in ternações  provocados
pelo novo coronavírus. Em
todo esse período o número
de novas mortes caiu 22%,
de 252 para 196 na média
diária. Entre as internações,
a  redução foi  de 17%, de
1.714 para 1.418 novos paci-
entes hospitalizados diaria-
mente.

A tendência de descida nas
médias diárias tem se manti-
do semanalmente. Entre 9 e
15 de agosto, a média era de
252 novas mortes; baixou para

230 entre os dias 16 a 22 do
mesmo mês; depois para 222,
de 23 a 29 de agosto; e, desde
30 de agosto até 5 de setem-
bro, para 196, representando
uma queda de 12% somente
nesta última semana.

Entre as internações, o nú-
mero de pacientes internados
nesses mesmos intervalos pas-
sou,  respectivamente,  de
1.714 para 1.605; depois para
1.498, chegando a 1.418 nes-
ta última semana.

”Este é mais um resultado
que reflete o êxito das medi-
das de enfrentamento à CO-
VID-19 no estado de São Pau-

lo. Seguiremos focados em
salvar vidas, prover assistên-
cia e reduzir os índices da do-
ença cada vez mais”, disse o
Secretário da Saúde, Jean Go-
rinchteyn.

As quedas foram registra-
das no decorrer dessas quatro
semanas em todas as regiões.
Na capital, quanto aos óbitos,
foi de 37%, caindo de 72 para
46 vítimas fatais nesse inter-
valo. Entre internações, de
603 para 497, ou 17% no pe-
ríodo todo. A redução nesta
última semana foi de 19% em
novas mortes e de 4% em in-
ternações.

Na Região Metropolitana,
foi de 31% em relação aos
óbitos (de 119 para 83) e 20%
quanto à média diária de paci-
entes internados (de 931 para
749). Já nesta última semana
a queda foi de 25% em mor-
tes e 2% em internações.

No interior e na Baixada
Santista, a média diária de no-
vas mortes foi reduzida de 130
para 114 (12%), e de 782 para
670 entre internações (14%).
Na semana epidemiológica
que terminou neste sábado
teve crescimento de 2% em
novas mortes e redução de 9%
em internações.

M Í D I A S
Jornalista desde 1990 , Cesar Neto vem publicando esta co-

luna diária de política na imprensa (São Paulo - Brasil) desde
1993. Na Internet desde 1996 , www.cesarneto.com foi se tor-
nando referência das liberdades possíveis. No Twitter , @Cesar-
NetoReal ... Email  cesar@cesarneto.com

+
CÂMARA (SP)
Ontem publicamos que o nome de quem pode ser vice (ree-

leição de Bruno Covas em chapa puro-sangue) não será de um
vereador. Aí, um veterano político disse : “a menos que pode ro-
lar o ‘milagre’ de uma chapa católica-evangélica com o jovem
presidente Eduardo Tuma”

+
PREFEITURA (SP)
Bruno Covas segue recebendo tantos apoios dos partidos si-

tuacionistas e governistas, que tá ficando difícil fazer prognósti-
cos de quantos candidatos serão reeleitos, quantos ex-vereado-
res retornarão e quantos novos serão eleitos. Coisas de 1ª elei-
ção sem coligação proporcional

+
ASSEMBLEIA (SP)
Se existe um empresário (supermercadista) que não merece

ser citado entre os que aumentaram os preços da cesta básica
(ainda que em função dos aumentos nos produtos e custos) é o
ex-deputado Pedro Kaká. Foi um excelente parlamentar e é um
exemplo de veradeiro cristão

+
GOVERNO (SP)
João Doria (dono do PSDB ‘liberal de centro’) não vai perder

a elegãncia na coletiva e imprensa de hoje, embora a generalizada
desobediência civil da população que promoveu um tudo junto,
misturado e sem máscara, principalmente nas praias. É a politiza-
ção total da Covid 19

+
CONGRESSO (BR)
Quem diria que o filho do RR Soares, que quando era verea-

dor sequer conversava com seus colegas, viraria ‘o cara’ até dos
veteranos deputados federais que tão há anos em Brasilia e ja-
mais conseguiram livrar suas igrejas de multas e impostos ? Em
tempo : é sobrinho do Edir Macedo

+
PRESIDÊNCIA (BR)
Em plena campaha pela reeleição 2022, Jair Bolsonaro não

tem mais como desistir da tentativa de reeleição em 2022. Dos
acordos com os partidos do chamado ‘centrão’, que já garantem
que não haverá abertura de nenhum dos mais de 30 pedidos de
Impedimento, sairá a candidatura a vice

+
PARTIDOS (BR)
No PT, partido no qual o ex-Presidente Lula da Silva segue

sendo dono, quem será que escreveu a fala na qual além dele ser
o único ‘salvador da pátria’ - em relação ao Bolsonaro - usou o 7
(setembro) 2020 pra dizer apenas que é o cara e que vai virar o
jogo (hoje totalmente pró-Bolsonaro)

+
H I S T Ó R I A S
Nos Estados Unidos, apesar da Covid 19 seguir fazendo es-

trago, os marketeiros começam a detectar uma subida do Trump
(REPUBLICANO) em relação ao fraco Joe Biden (DEMOCRA-
TA). Se o ex-vice de Obama não for ao debate, como alguns suge-
rem, pode ser literalmente atropelado

+
JUSTIÇAS (BR)
Em 10 (setembro) 2020, Dias Toffoli deixa a presidência do

Supremo. Vem sendo - com Alexandre Moraes - o mais censura-
dor e ativador de inquéritos nos quais o Supremo pode acusar,
processar e julgar. Assume Luiz Fux, com a ‘Lava-Jato’ virando
‘Suja-Lento’ ...
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Lembre sempre de lavar as mãos

PIB da zona do euro
no 2º trimestre é

revisado para cima
A economia da zona do euro contraiu um pouco menos do

que o calculado inicialmente no segundo trimestre, mas a queda
ainda foi a mais forte já registrada uma vez que os gastos dos
consumidores despencaram devido às restrições para contenção
da covid-19.

O Produto Interno Bruto (PIB) recuou 11,8% na comparação
com o primeiro trimestre, e caiu 14,7% sobre o mesmo período
do ano anterior, mostraram na terça-feira (8) dados da agência
europeia de estatítiscas, Eurostat.

As estimativas iniciais, informadas no final de julho, eram
respectivamente de quedas de 12,1% e 15%.

A contração entre abril e junho, período em que as restrições
devido ao coronavírus estavam em vigor em todo o continente,
foi a mais forte desde que a série histórica começou em 1995.

Nos três primeiros meses do ano, a economia já havia con-
traído 3,7% na base trimestral e 3,2% na comparação anual.

Os gastos da família exerceram o maior peso, reduzindo 6,6
pontos percentuais do crescimento, seguidos pela formação bruta
de capital fixo, com -3,8 pontos. (Agência Brasil)

Brexit: Reino Unido
prepara saída sem
acordo comercial

O Reino Unido iniciou uma nova rodada de negociações co-
merciais do Brexit nesta terça-feira com um alerta à União Eu-
ropeia de que está acelerando os preparativos para sair do bloco
sem um acordo, à medida que ambos os lados brigam sobre re-
gras que se aplicam a quase 1 trilhão de dólares em comércio.

Somando-se a uma sensação de crise, a moeda e as ações bri-
tânicas operavam em queda, enquanto o Financial Times disse que
o chefe do departamento legal do governo britânico renunciou em
desacordo com o gabinete do primeiro-ministro, Boris Johnson.

O Reino Unido deixou a UE em 31 de janeiro, mas as negoci-
ações sobre novos termos comerciais avançaram pouco, enquanto
o relógio continua avançando até o prazo final de outubro e, em
seguida, o fim do acordo de transição ao final de dezembro.

Enquanto diplomatas avaliavam se Johnson estava blefando
ou falava sério sobre permitir um final tumultuado para a saga de
quatro anos do Brexit, seu negociador-chefe disse mais uma vez
que o Reino Unido não teme uma saída sem acordo.

A perspectiva de um divórcio complicado entre as economi-
as de 16 trilhões de dólares da UE e de 3 trilhões de dólares do
Reino Unido pressionava a libra a mínimas em duas semanas,
com os operadores apostando que há mais volatilidade por vir.
(Agência Brasil)

Farmacêuticas da Europa
e dos EUA prometem

rigor em testes para vacina
Nove desenvolvedores de vacinas dos Estados Unidos e da

Europa prometeram, na terça-feira (8), manter os padrões cien-
tíficos que suas imunizações experimentais contra covid-19 pre-
cisam respeitar em meio a uma corrida global acelerada para
conter a pandemia.

As farmacêuticas, entre elas Pfizer, GlaxoSmithKline e As-
traZeneca, emitiram um comunicado conjunto com um “com-
promisso histórico de preservar a integridade do processo cien-
tífico enquanto trabalham com vista a registros e aprovações re-
gulatórias globais em potencial das primeiras vacinas contra
Covid-19”.

A medida incomum de prometer obedecer a regras bem esta-
belecidas sublinha um debate altamente politizado sobre qual ação
é necessária para refrear com rapidez a disseminação da doença
mortal e reativar os negócios e o comércio mundiais.

No mês passado, o chefe da Agência de Alimentos e Remédi-
os norte-americana (FDA) disse que o processo de aprovação
normal pode ser contornado para uma vacina contra Covid-19,
contanto que as autoridades se convençam de que os benefícios
superam os riscos, levando a Organização Mundial da Saúde
(OMS) a pedir cautela.

Desenvolvedores de todo o mundo ainda têm que produzir
dados de testes de larga escala que de fato provem infecções em
participantes, mas a Rússia concedeu aprovação a uma vacina
contra Covid-19 no mês passado, levando alguns especialistas
ocidentais a criticarem a falta de testes.

O chefe da chinesa Sinovac Biotech disse que a maioria de
seus funcionários e seus familiares já tomou a vacina experi-
mental da empresa, desenvolvida graças ao programa de uso ex-
clusivamente emergencial do país.

“Queremos que se saiba que, também na situação atual, não
estamos dispostos a comprometer a segurança e a eficiência”,
disse o cossignatário Ugur Sahin, executivo-chefe da BioNTech
BNTX.O, parceira alemã da Pfizer.

“Tirando a pressão e a esperança de uma vacina estar disponí-
vel o mais rápido possível, também existe muita dúvida entre as
pessoas de que algumas etapas de desenvolvimento possam ser
omitidas aqui”, acrescentou.

BioNTech e Pfizer aumentaram a perspectiva de revelar da-
dos de testes cruciais em outubro, o que pode colocar o tema no
cerne da agressiva campanha presidencial dos EUA antes da elei-
ção de 3 de novembro.

De acordo com o comunicado, as nove farmacêuticas se com-
prometeram a seguir diretrizes estabelecidas por autoridades
regulatórias especializadas, como a FDA.

Entre outros obstáculos, a aprovação precisa se basear em
testes clínicos amplos e diversificados com grupos comparati-
vos que não recebem a vacina em questão. Os participantes e
aqueles que trabalham no teste não podem saber a qual grupo
pertencem, segundo o compromisso. (Agência Brasil)

A previsão do mercado finan-
ceiro para a queda da economia
brasileira este ano foi ajustada de
5,28% para 5,31%. A estimativa
de recuo do Produto Interno Bru-
to (PIB) – a soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país – está no boletim Focus, pu-
blicação divulgada todas as sema-
nas pelo Banco Central (BC),
com a projeção para os princi-
pais indicadores econômicos.

Para o próximo ano, a expec-
tativa é de crescimento de
3,50%, a mesma previsão há 15
semanas consecutivas. Em 2022
e 2023, o mercado financeiro
continua a projetar expansão de
2,50% do PIB.

Inflação
As instituições financeiras

consultadas pelo BC alteraram a

projeção para o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) de 1,77% para
1,78%, neste ano.

Para 2021, a estimativa de
inflação permanece em 3%, há
12 semanas consecutivas. A pre-
visão para 2022 e 2023 também
não teve alteração: 3,50% e
3,25%, respectivamente.

A projeção para 2020 está
abaixo do piso da meta de infla-
ção que deve ser perseguida
pelo BC. A meta, definida pelo
Conselho Monetário Nacional,
é de 4% em 2020, com interva-
lo de tolerância de 1,5 ponto
percentual para cima ou para bai-
xo. Ou seja, o limite inferior é
2,5% e o superior, 5,5%.

Para 2021, a meta é 3,75%,
para 2022, 3,50%, e para 2023,
3,25%, com intervalo de 1,5

ponto percentual para cima ou
para baixo, em cada ano.

Selic
Para alcançar a meta de in-

flação, o Banco Central usa
como principal instrumento a
taxa básica de juros, a Selic, es-
tabelecida atualmente em 2% ao
ano pelo Comitê de Política
Monetária (Copom).

Para o mercado financeiro,
a expectativa é que a Selic en-
cerre 2020 em 2% ao ano. Para
o fim de 2021, a expectativa é
que a taxa básica chegue a 2,88%
ao ano. Para o fim de 2022, a
previsão é 4,5% ao ano e para o
final de 2023, 5,75% ao ano.

Quando o Copom reduz a
Selic, a tendência é que o crédi-
to fique mais barato, com incen-
tivo à produção e ao consumo,

reduzindo o controle da inflação
e estimulando a atividade econô-
mica. Entretanto, os bancos con-
sideram outros fatores na hora
de definir os juros cobrados dos
consumidores, como risco de
inadimplência, lucro e despesas
administrativas.

Quando o Copom aumenta a
taxa básica de juros, o objetivo
é conter a demanda aquecida, e
isso causa reflexos nos preços
porque os juros mais altos en-
carecem o crédito e estimulam
a poupança.

Dólar
A previsão para a cotação do

dólar permanece em R$ 5,25, ao
final deste ano. Para o fim de
2021, a expectativa é que a mo-
eda americana fique em R$ 5.
(Agência Brasil)

Indicadores do mercado de trabalho
da FGV apresentam melhora em agosto

Os dois indicadores do mer-
cado de trabalho da Fundação
Getulio Vargas (FGV) apresen-
taram melhora na passagem de
julho para agosto deste ano. O
Indicador Antecedente de Em-
prego, que busca antecipar ten-
dências do mercado de trabalho
para o futuro com base nas ex-
pectativas dos consumidores e
dos empresários da indústria e
dos serviços de todo o país,
cresceu 8,8 pontos no período.

Com isso, o indicador atin-
giu 74,7 pontos em uma escala
de 0 a 200 pontos, o maior valor
desde março deste ano (82,6
pontos), quando começaram as
medidas de isolamento devido à
pandemia da covid-19.

“O resultado de agosto man-
tém a trajetória positiva do indi-
cador sugerindo que o pior mo-
mento do mercado de trabalho pa-
rece ter sido no início da pande-
mia. Apesar da alta, o indicador re-

cupera apenas dois terços do que
foi perdido na crise. Para os próxi-
mos meses, a expectativa é de con-
tinuidade no cenário de recupera-
ção que pode ser mais lenta diante
o alto nível de incerteza e da pro-
ximidade do término dos progra-
mas do governo”, disse o econo-
mista da FGV Rodolpho Tobler.

O outro índice, o Indicador
Coincidente de Desemprego
(ICD), que mede a opinião dos con-
sumidores sobre a situação atual

do desemprego, caiu 0,8 ponto,
para 96,4 pontos. Como esse indi-
cador é medido em uma escala in-
vertida, de 200 pontos a 0 ponto,
quedas são resultados favoráveis.

“O resultado de agosto mos-
tra uma ligeira recuperação do
ICD, mas ainda é preciso pon-
derar o elevado patamar e a dis-
tância para o período anterior à
pandemia, que já não se encon-
trava no melhor nível”, afirma
Tobler. (Agência Brasil)

Caixa destina R$ 50 milhões do
Pronampe para microcrédito

A Caixa Econômica Federal
disponibilizou R$ 50 milhões
em microcrédito. Na última
quinta-feira (3), o Ministério da
Economia aumentou o limite da
Caixa para contratação pelo Pro-
grama Nacional de Apoio às Mi-
croempresas e Empresas de Pe-
queno Porte (Pronampe) em R$
2,55 bilhões.

Dentro desse novo limite, a
Caixa direcionou R$ 50 milhões
para beneficiar cerca de 3 mil
microempresas.

Até o momento, a Caixa con-
tratou cerca de R$ 1,8 bilhão na
nova fase do Pronampe. No acu-
mulado, já foram contratados R$
9,1 bilhões por meio da linha.

O Pronampe Microcrédito
conta com a parceria do Serviço

Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae)
para o crédito assistido antes e
após a contratação com a Caixa.

O recurso pode ser utilizado
para o capital de giro isolado ou
associado ao investimento. Os
clientes podem utilizar o crédi-
to, por exemplo, para realizar re-
formas, adquirir/máquinas e até
mesmo direcionar os recursos
para as despesas operacionais,
como o pagamento de salário de
empregados, compra de matéri-
as primas ou de mercadorias.

Como funciona
Direcionada às microempre-

sas com faturamento anual de até
R$ 360 mil, a nova linha tem cré-
dito limitado a R$ 20 mil. O pra-

zo total do financiamento é de
36 meses, sendo oito de carên-
cia, com a capitalização mensal
dos juros, que serão incorpora-
dos ao saldo devedor. A taxa de
juros anual máxima é igual à taxa
básica de juros, a Selic, mais
1,25% ao ano.

As microfinanças na Caixa
são soluções para o desenvolvi-
mento social e a recuperação do
empreendedor brasileiro infor-
mal ou formalizado.

Linhas de crédito para
MPEs

Além do Pronampe, a Caixa
informa que oferece várias li-
nhas de créditos para micro e
pequenas empresas (MPE),
como o Fundo de Aval para as

Micro e Pequenas Empresas
(Fampe), linha disponibilizada
em parceria com o Sebrae para
Microempreendedores individu-
ais e MPEs.

Somando as duas linhas, a
Caixa superou R$ 11,3 bilhões
em fomento às MPEs durante
o período de pandemia da co-
vid-19.

Como contratar
Os clientes/devem/acessar o

site da Caixa e/preencher um
formulário de/interesse ao cré-
dito. O banco entrará em conta-
to se a empresa estiver apta a
contratar o financiamento. A so-
licitação também pode ser feita
nas/agências/da Caixa. (Agência
Brasil)

Brasil teve investimento líquido
negativo entre 2016 e 2019, diz Ipea
Entre 2016 e o fim de 2019,

os investimentos feitos em es-
toque de capital no Brasil não
conseguiram superar a depreci-
ação da estrutura produtiva que
já existia, diz estudo divulgado
na terça-feira, (8) pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplica-
da (Ipea). Como resultado, o es-
toque de capital usado para pro-
duzir diminuiu ao longo do pe-
ríodo e voltou a aumentar so-
mente no início deste ano.

Os dados constam da pesqui-
sa Estoque de Capital Fixo no
Brasil: Séries Desagregadas
Anuais, Trimestrais e Mensais,
que foi divulgada pela primeira
vez na terça-feira e deve ser atu-
alizada trimestralmente.

A redução de capital consta-
tada após a crise econômica que
começou em 2014 foi a primei-
ra desde 1947, segundo o Ipea.
Como o país havia expandido
sua capacidade produtiva nos
anos anteriores, a depreciação
desse capital continuou crescen-
do nos anos seguintes. Por ou-
tro lado, os investimentos na
formação de capital, como má-
quinas e construção, começaram
a cair a partir da recessão, e o
resultado foi um investimento
líquido negativo, explica o dire-
tor de Estudos e Pesquisas Ma-
croeconômicas do Ipea, José
Ronaldo Souza Júnior.

“O estoque de capital vai se
deteriorando com o tempo. E

parte dos investimentos é justa-
mente para cobrir essa depreci-
ação, repor essa depreciação.
Nesse período de 2016 a 2019,
o investimento era tão baixo que
sequer era suficiente para repor
a depreciação. Tudo que era in-
vestido era para repor a deterio-
ração, de tal forma que a capaci-
dade produtiva estava diminuin-
do ao longo do tempo”.

Souza Júnior afirma que a
reação do investimento líquido
veio com o crescimento do in-
vestimento bruto, iniciado em
2017, e a queda da depreciação,
com a redução do estoque de
capital.

“Só no início de 2020, a gen-
te começou a ter dados positi-

vos de investimento líquido”, diz
o diretor do Ipea. Ele pondera
que a pandemia de covid-19 já
trouxe uma nova queda dos in-
vestimentos no segundo trimes-
tre deste ano. “A gente espera
que se isso se recupere no se-
gundo semestre. Não totalmen-
te, mas que haja uma recupera-
ção parcial.”

O Ipea ressalta que as infor-
mações referentes a 2018 e
2019 são preliminares e devem
ser revistos quando forem di-
vulgados os dados anuais com-
pletos, que constaram no Sis-
tema de Contas Nacionais, do
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).
(Agência Brasil)

IGP-DI registra alta da inflação
 de 3,87% em agosto

O Índice Geral de Preços –
Disponibilidade Interna (IGP-
DI) registrou inflação de 3,87%
em agosto deste ano. A taxa é
superior à observada em julho
(2,34%). Com o resultado de
agosto, o indicador nacional acu-

mula taxas de 11,13% no ano e
de 15,23% em 12 meses, de
acordo com a Fundação Getulio
Vargas (FGV).

A alta de julho para agosto
foi puxada pelos preços no ata-
cado, medidos pelo Índice de

Preços ao Produtor Amplo, que
tiveram alta de 5,44% em agos-
to. Em julho, a taxa de inflação
havia sido de 3,14%.

O Índice de Preços ao Con-
sumidor, que mede os preços no
varejo, teve inflação de 0,53%

em agosto, também acima da re-
gistrada em julho (0,49%).

Por outro lado, o Índice Na-
cional de Custo da Construção
teve uma inflação menor em
agosto (0,72%) ante julho
(1,17%). (Agência Brasil)
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AGRO 4.0
Os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

(Mapa), da Economia (ME) e da Ciência, Tecnologia e Inovações
(MCTI) e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
(ABDI) lançaram o edital do programa Agro 4.0. Serão investi-
dos R$ 4,8 milhões em 14 projetos pilotos de adoção e de difu-
são de tecnologias 4.0. O objetivo do programa é promover, o
aumento de eficiência e de produtividade, e redução de custos.

AGRO-NORDESTE
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

irá implantar um novo projeto voltado para a estruturação das cadei-
as produtivas artesanais do queijo caprino e do queijo coalho nos
Territórios do Cariri, na Paraíba, e do Vale de Jaguaribe, no Ceará.

TURISMO RURAL
O Projeto de Lei 4396/20 permite que os agricultores fami-

liares e os produtores rurais que exploram o turismo como ativi-
dade secundária sejam considerados prestadores de serviços tu-
rísticos, com cadastrado simplificado no Ministério do Turis-
mo. A proposta é do deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES) e
altera a Lei Geral do Turismo. O objetivo do projeto é regulari-
zar a situação dos empreendedores rurais, pequenos ou não, que
complementam a renda da propriedade explorando o turismo.

AGRO PELO BRASIL
Fazer uma viagem pelo Brasil rural e acompanhar a troca de expe-

riências entre as diferentes realidades regionais, que revelam a rique-
za do campo. Essa é a proposta do projeto Agro pelo Brasil, uma inici-
ativa do Sistema CNA/Senar que vai conectar pessoas e debater temas
de interesse do agronegócio brasileiro. O evento será transmitido pelo
portal agropelobrasil.com.br. A programação contará com temas de
interesse nacional e locais, como tecnologias no agro 4.0.

REFORMA TRIBUTÁRIA
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil promo-

veu, um debate ao vivo pelas redes sociais para tratar do tema:
“Reforma tributária: fim dos incentivos tributários e o aumento
dos preços dos insumos agropecuários”. O encontro foi mode-
rado pelo consultor da CNA, Reginaldo Minaré.

CACAU
A Fazenda Guarani, de Linhares (ES), venceu o 2º Concurso

Nacional de Qualidade do Cacau (Brazilian Cocoa Awards) na
categoria “Cacau Varietal Especial”. Os produtores Eduardo Zu-
colotto da Silva e Ana Claudia Milanez Rigoni, contam que a de-
dicação e a busca de informação são as chaves para conquistarem
bons resultados na cacauicultura. O cacau é cultivado em cerca
de 17 milhões de hectares em todo o mundo. A produção somada
de Costa do Marfim e Gana representa 60% da oferta global.

DIA DO BIÓLOGO
Os biólogos são profissionais com formação ampla para atuar em

diversos campos que envolvem a vida, por isso, são fundamentais para o
desenvolvimento do setor dos agronegócios. O Dia do Biólogo, foi co-
memorado em 3 de setembro. A Secretaria de Agricultura e Abastecimen-
to do Estado de São Paulo tem vários servidores graduados em Biologia.

ALFACE
O Cepea informa que o mês de agosto foi marcado pela des-

valorização das alfaces no estado de São Paulo. A intensificação
do frio, apesar de reduzir a produção, inibiu o consumo – o que
explica o comportamento do mercado no período. Em Mogi das
Cruzes, o preço médio da crespa no último mês foi de R$ 0,69/
unidade, similar ao observado em julho. Já em Ibiúna, houve des-
valorização de 8,33%, para a média de R$ 0,44/unidade.

PREÇO MÍNIMO
As subvenções da Política de Garantia de Preços Mínimos

para Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio) liberadas
neste ano já contemplaram mais de 30 mil toneladas – volume
recorde do programa. Ao todo, a Companhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab) investiu em 2020 o equivalente a R$ 18,2 mi-
lhões e outros R$ 2,4 milhões estão programados para serem
pagos nos próximos dias, contemplando 8.976 produtores.

ESTABILIDADE
Depois de apresentar recuperação de preços nos últimos dias do

mês passado, o último deles na virada de agosto para setembro, as
cotações dos ovos brancos e vermelhos se acomodaram e se mantive-
ram inalteradas. Nada diferente do ano passado onde os preços apre-
sentaram estabilidade no primeiro decêndio, porém, abaixo do acom-
panhamento médio histórico dos últimos doze anos. Ano passado foi
ainda pior, pois os preços só retrocederam no decorrer do mês. 
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O Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP)
decidiu na terça-feira, (8), por 9
votos a 1, aplicar uma pena de
censura, por infração disciplinar,
ao procurador da República Del-
tan Dallagnol, que até a semana
passada era o coordenador da
Operação Lava Jato no Paraná.

A pena de censura prejudica
o procurador na progressão de
carreira e, em caso de reincidên-
cia, pode levar a uma suspensão.
Dallagnol acumula ainda uma
advertência já aplicada pelo
CNMP. Ele ainda é alvo de ou-
tras 12 reclamações disciplina-
res no conselho.

Na terça-feira (8), Dallagnol
foi punido por desvio de condu-
ta em processo administrativo
disciplinar (PAD) motivado por
uma reclamação do senador Re-
nan Calheiros (MDB). O parla-
mentar acusou o procurador de
ter se engajado em atos de natu-
reza político-partidária, o que é
vedado a membros do Ministé-
rio Público (MP).

Em janeiro do ano passado,
em uma série de posts em sua
conta no Twitter, Dallagnol se
posicionou contra a eleição de
Renan para a presidência do Se-
nado. Na ocasião, o procurador

escreveu, por exemplo, que caso
o emedebista fosse eleito “difi-
cilmente veremos uma reforma
contra corrupção aprovada”.

Em sua defesa, Dallagnol
alegou, entre outros argumen-
tos, que suas manifestações nas
redes sociais se deram em de-
fesa da pauta apartidária do com-
bate à corrupção. Ele disse que
citou o nome de Calheiros den-
tro dos limites da civilidade e
unicamente por ele ser investi-
gado pelo Ministério Público
Federal (MPF). O procurador
argumentou ainda que suas pu-
blicações estão protegidas pela
liberdade de expressão.

Votos
A maioria dos membros do

CNMP seguiu o voto do conse-
lheiro Otávio Rodrigues, relator
do PAD, para quem Dallagnol
violou seus deveres funcionais
ao buscar interferir na votação
para a presidência do Senado,
indo além do mero exercício da
liberdade de expressão.

O relator disse ser um risco
à democracia quando se permi-
te que autoridades investidas de
cargos vitalícios, como o de pro-
curador, disputem a opinião pú-
blica com políticos eleitos, que

dependem do escrutínio das ur-
nas. Ele acrescentou que nada
impede que membros do Minis-
tério Público “deixem o confor-
to de seus cargos públicos” caso
queiram se engajar nesse tipo de
disputa.

“Há certos limites que não
podem ser ultrapassados sem
que se arruíne a própria ideia de
decoro e de liturgia de um car-
go integrante de carreira de es-
tado”, afirmou Rodrigues.

O relator foi acompanhado
por outros nove conselheiros,
incluindo o atual corregedor na-
cional do MP, Rinaldo Reis, para
quem as publicações de Dallag-
nol foram “não só uma manifes-
tação política, mas uma prega-
ção política.

Apenas o conselheiro Silvio
Amorim votou pela não punição
de Dallagnol. Para o conselhei-
ro, as manifestações do procu-
rador em nada ultrapassaram seu
decoro funcional.

“Promotores e procuradores
Possuem possibilidade de falar
sobre questões que dizem res-
peito ao estado brasileiro. Evi-
dentemente que algumas vezes
são assuntos complexos, mas
nem por isso poderíamos ter
como indevidas as manifesta-

ções a este respeito”, disse
Amorim.

Suspensão
A tramitação do PAD em que

Dallagnol foi punido nesta terça
chegou a suspensa no mês pas-
sado pelo ministro Celso de
Mello, do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), que acatou os argu-
mentos do procurador de que
houve cerceamento de defesa no
âmbito ao longo do processo.

O julgamento do processo,
no entanto, foi determinado na
sexta-feira (4) pelo ministro
do STF Gilmar Mendes, que
herdou a relatoria do caso após
Mello sair de licença médica.
“Levando isso em conta, pare-
ce-me que a maior
violac’˜aÞo ao devido proces-
so legal, no caso em aprec’˜o,
seria justamente impedir o
julgamento do agravado [Dallag-
nol]”, escreveu o ministro.

Mendes ainda justificou sua
decisão afirmando haver diver-
gência a respeito da prescrição
à punibilidade no caso, que po-
deria ocorrer já na próxima quin-
ta-feira (10), a depender da in-
terpretação sobre os marcos
temporais do processo. (Agên-
cia Brasil

Projeto de combate a fake news
deve ser votado este ano, diz Maia

O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
RJ), disse na terça-feira, (8) que
o projeto que trata do combate à
disseminação de informações
falsas, as chamadas fake news,
por meio de redes sociais e ser-
viços de mensagem, deve ser vo-
tado ainda este ano. Ele acredita
que o projeto entrará em debate
em cerca de duas semanas.

Aprovado em junho, pelo
Senado, o projeto foi enviado à
Câmara que criou um grupo de
trabalho para sugerir mudanças
no texto.

“Eu acho que mais uma duas
semanas, no máximo, certamen-
te o grupo de trabalho vai ter uma
proposta para apresentar aos lí-
deres e, a partir daí, mais umas
duas semanas para votar, eu acho
que umas quatro semanas, eu
espero, que a gente consiga
avançar”, disse Maia durante um
webinar organizado pela Funda-
ção Getulio Vargas (FGV) para
debater o tema. “Vamos colocar
o processo na pauta e votar o pro-
jeto, certamente vai ser bem an-
tes do final do ano”, acrescentou.

De acordo co o deputado, o
projeto só não será votado nes-
te ano se houver uma maioria

contrária à matéria em plenário.
“Um texto bem construído e bem
dialogado. Eu acho que vai tra-
zer a maioria da Câmara para sua
aprovação”, afirmou.

Durante o evento, Maia vol-
tou a defender que as platafor-
mas de mídias sociais tenham
algum tipo de responsabilização
por conteúdos falsos ou que ge-
rem desinformação. Maia disse
que as plataformas devem ser
responsabilizadas como “qual-
quer outro meio de comunica-
ção”, a exemplo de jornais e te-
lejornais.

“As plataformas vão sempre
dizer que não têm responsabili-
dade, mas eu acho que, como
qualquer meio de comunica-
ção, vai ter que se construir
um caminho para que todos te-
nham responsabilidade tam-
bém”, afirmou. “Não é fácil,
mas se não se conseguir uma
solução vamos ter esse ambi-
ente de fake news continuan-
do a contaminar o ambiente da
sociedade, criando narrativas pe-
sadas”, opinou Maia.

O presidente da Câmara dos
Deputados comentou ainda so-
bre um comunicado que recebeu
do Google, no final de agosto,

onde a empresa critica a inclu-
são dos mecanismos de buscas
no projeto, com o argumento de
que a medida seria “prejudicial
ao combate à desinformação ao
limitar acesso a uma variedade
de fontes de informação”.

“Recebi, encaminhei para o
grupo de trabalho, e eles vão ava-
liar essa posição do Google. Eu
não tenho posição fechada com
nenhuma tese”, disse.

A medida é uma resposta à
iniciativa de 27 entidades de co-
municação, que formaram uma
coalizão em busca de apoio às
medidas de combate a notícias
falsas. A coalizão solicitou a
Maia, também através de carta,
a inclusão do Google e de ou-
tros buscadores no projeto.

A empresa disse ainda que a
inclusão das ferramentas de bus-
ca no projeto de lei, sem levar
em consideração as medidas
adotadas em suas plataformas
para combater a desinformação,
poderia fazer com que a futura
lei já nascesse obsoleta.

O pedido de inclusão das pla-
taformas de busca no projeto foi
feito por um conjunto de 27 en-
tidades, entre elas, a Associação
Nacional de Jornais (ANJ) e a

Associação Brasileira de Emis-
soras de Rádio e Televisão
(Abert). As entidades argumen-
tam que os mecanismos de bus-
ca deveriam constar no projeto
de lei uma vez que eles coletam
dados dos usuários e veiculam
anúncios.

Projeto
O Projeto de Lei (PL)

2.630/2020, que propõe medi-
das de combate à propagação de
notícias falsas, estabelece nor-
mas para trazer transparência a
provedores de redes sociais e de
serviços de troca de mensagens
privada. O PL busca o combate à
divulgação de notícias falsas
postadas em anonimato ou com
o uso de perfis falsos e de dis-
paros em massa. Ao mesmo tem-
po, o texto fala em garantir li-
berdade de expressão, comuni-
cação e manifestação do pensa-
mento.

As empresas responsáveis
pelas redes sociais e serviços de
troca de mensagens estão entre
as das mais afetadas pelo proje-
to. Cabe a elas uma série de obri-
gações para evitar a dissemina-
ção de conteúdos falsos e difa-
matórios. (Agência Brasil)

Presidente do Senado diz que
 é preciso destravar o Fust

O presidente do Senado,
Davi Alcolumbre (DEM-AP),
sinalizou na terça-feira (8) que
vai pautar o Projeto de Lei (PL)
172/20, que permite o uso de
recursos do Fundo de Universa-
lização de Telecomunicações
(Fust) para a ampliação da banda
larga em escolas públicas.

Ao participar na manhã de
hoje do Painel Telebrasil 2020
- o principal evento do setor de
telecomunicações que este ano
ocorre no formato 100% digi-
tal, Alcolumbre ressaltou a im-
portância das telecomunicações
e da conectividade na vida das

pessoas e lembrou que, especi-
almente durante a pandemia do
novo coronavírus, o acesso à in-
ternet é cada vez mais essencial
à vida das pessoas.

“É preciso destravar o Fust
de modo que os recursos sejam
usados no que hoje é estratégi-
co na vida de todos, a conectivi-
dade”, afirmou.

Hoje, a legislação do setor -
Lei do Fust e Lei Geral de Teleco-
municações - só permite que os
recursos do fundo sejam utilizados
para a expansão da telefonia fixa.

O novo texto, que foi apro-
vado em dezembro de 2019 pe-

los deputados em forma de subs-
titutivo ao projeto original,
aguarda nova análise pelo Sena-
do. “Da forma como é hoje, o
Fust não tem contribuído para a
universalização dos serviços de
telecomunicações”, reconheceu
o senador que destacou ainda que
os recursos do fundo, desde sua
criação, têm sido desviados para
pagamento da dívida pública.

“Muito se especula hoje como
será o mundo no dia seguinte ao
fim da pandemia. Ou teremos um
mundo mais conectado ou fracas-
saremos. Seja lá como for o novo
cotidiano, será preciso a sua or-

ganização em torno das possibili-
dades oferecidas pelas telecomu-
nicações”, disse o senador.

Segundo o secretário execu-
tivo do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comu-
nicações (MCTIC), Julio Seme-
ghini, que também participou da
abertura do evento, o governo
tem o compromisso de apoiar a
proposta das operadoras, mas o
foco é a destinação prevista no
projeto de lei já que ele permite
a aplicação de 50% em projetos
estruturantes – ou seja, duradou-
ros para um período pós-covid-
19. (Agência Brasil)

PF apura suposto esquema de contrabando
de veículos de luxo no Paraná

Policiais federais e servido-
res da Receita Federal no Para-
ná cumprem seis mandados ju-
diciais de prisão e de busca e
apreensão cujos alvos são sus-
peitos de participar de um sofis-
ticado esquema de contrabando
de veículos de luxo.

Deflagrada nas primeiras
horas da manhã de terça-fei-
ra, (8), a chamada Operação
Super Trunfo é fruto de uma

investigação que, segundo a
Polícia Federal (PF), já dura
dois anos, e apura também a
indícios de evasão de divisas,
crimes fiscais e lavagem de
dinheiro.

Um mandado de prisão pre-
ventiva, dois de prisão temporá-
ria e três de busca e apreensão
estão sendo executados nas ci-
dades de Maringá (PR) e de Cân-
dido de Abreu (PR). Além dis-

so, a Justiça decretou o bloqueio
de R$ 15 milhões em veículos,
imóveis e contas bancárias per-
tencentes aos suspeitos.

Em nota, a PF afirma que os
investigados são suspeitos de li-
cenciar veículos esportivos de
luxo no Paraguai e, depois, re-
vendê-los ou utilizá-lo no Bra-
sil, onde circulavam com placas
paraguaias. Alguns dos automó-
veis adquiridos supostamente de

forma ilícita valem mais de R$
2 milhões.

Os investigadores também
afirmam ter provas de que os
envolvidos compravam veículos
e imóveis no Brasil por meio de
transações financeiras ilegais,
de forma a ocultar os reais valo-
res envolvidos nos negócios – o
que, segundo a PF, caracteriza
crime de lavagem de dinheiro.
(Agência Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos



EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0206276-42.2009.8.26.0004. O MM. Juiz de
Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional IV - Lap a - da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, Dr.
Renato Guanaes Simões Thomsen, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VANESSA STRAMBECK LOFRANO,
Brasileira, Solteira, RG 33699709, CPF 300.236.928-47, que lhe foi proposta uma Ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Banco do Brasil S/A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 134.557,46 (cento
trinta e quatro mil quinhetos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos). Estando a executada em
lugar ignorado, foi expedido o presente edital de CITAÇÃO, para que efetue o pagamento da dívida, no prazo
de 03 (três) dias, a fluir após os 30 (trinta) dias supra, caso em que os honorários serão reduzidos pela
metade; sem pagamento, proceda-se à imediata penhora e avaliação de bens; com ou sem penhora; intime-
se do prazo legal de 15 (quinze) dias para oposição de embargos, no mesmo prazo reconhecendo seu débito,
o devedor poderá depositar 30% do montante do principal e acessórios e requerer o pagamento do restante
em 06 parcelas mensais com jutos e correção monetária. Decorrido o prazo para oferecimento de resposta,
será nomeado curador especial ao réu (art. 257, IV, CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de setembro de
2020.
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Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

THOMAS ROBERT HOFFMAN,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ECONOMISTA, NASCIDO
EM STILLWATER - W ASHINGTON, MINNESOTA - EUA NO DIA (11/02/1989), RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE MATTHEW FRANCIS HOFFMAN E DE SUSAN MARIE
HOFFMAN. RAFFAELA MONTONE MARTINS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ADMINISTRADORA, NASCIDA  EM ITAJUBÁ, MG NO (30/06/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUIZ MAGNO MARZULO MARTINS E DE ANNA LUCIA MONTONE
MARTINS.

GUIDO SIENA  NETO,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO REPRESENTANTE COMERCIAL,
NASCIDO EM OSVALDO CRUZ, SP  NO DIA (26/02/1959), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS, SP, FILHO DE VALDECIR APPARECIDO SIENA E DE APARECIDA CAPORICI SIENA.
ANA  CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ENFERMEIRA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/09/1973), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE LUIZ PEREIRA DA SILVA FILHO E DE MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA SILVA.

JOSÉ RENATO FEITOSA ALVES,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AGRICULTOR, NASCIDO
EM SÃO JOSÉ DO EGITO, PE NO DIA (26/12/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE JOSÉ BAST OS ALVES E DE MARIA VALDETE PALMEIRA FEITOSA. MARIA DE LOURDES
FERREIRA MORATO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AGRICULTORA, NASCIDA EM SANTA
TEREZINHA, PE NO DIA (17/09/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JOSÉ ROSINALDO MORATO SILVA E DE LINDECI FERREIRA DA SILVA MORATO.

MARCELO HIDALGO GONÇALEZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/11/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
JOSÉ TIBERIO HIDALGO GONÇALEZ E DE ROSIBEL SINGILLO HIDALGO GONÇALEZ. JULIANA
CATANANTE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PSICÓLOGA, NASCIDA EM SERTÃOZINHO,
SP NO DIA (15/05/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE WILSON
DOMINGOS CATANANTE E DE ROSEMEIRE GARREFA CATANANTE.

ARTUR FELIPE SICURO CUNHA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GERENTE GERAL DE
EXPANSÃO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/03/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ LUIZ DA SILVA CUNHA E DE YÁRA  TEREZINHA
SICURO CUNHA. SALINAS BANDEIRA BAHIA,  ESTADO CIVIL  SOLTEIRA, PROFISSÃO
COORDENADORA DE MARKETING, NASCIDA EM PORTO SEGURO, BA NO DIA  (11/08/1990),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ RAMALHO BANDEIRA DE MELO
E DE MARIALICE SOUSA NILO BAHIA DINIZ.

SERGIO DE NOVAIS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM CAETANO,
BA NO DIA (06/10/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE LIOMESA ROSA
DE NOVAIS. DAYANA PRISCILA DOS SANTOS BRASIL, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ASSISTENTE JURÍDICO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/07/1991), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE FRANCISCO FERREIRA BRASIL E DE MARIA LUZINETE
DA SILVA SANTOS.

HÉLDER FILIPE DA  SILVA RODRIGUES PORTELA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO
ENGENHEIRO CIVIL, NASCIDO EM LAMEGO, PORTUGAL NO DIA (27/03/1980), RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCO RODRIGUES PORTELA E DE CASSILDA
DA  CONCEIÇÃO DA SILVA PAULA PORTELA. DÉBORA  AMARAL ARRUDA, ESTADO CIVIL
DIVORCIADA, PROFISSÃO ARQUITETA E URBANISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/08/
1982), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE PEDRO APARECIDO ARRUDA E
DE CLELIA AMARAL ARRUDA.
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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.

Selina Brazil Hospitalidade S.A.
CNPJ/ME Nº 29.753.545/0001-50 - NIRE Nº 35300543335

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data/Hora/Local: 27/07/2020, às 10h00, na Rua Aspicuelta, 237, 245, 251 e 259, São Paulo/SP. Convocação/Presenças: Dispensada, em razão da pre-
sença totalidade dos acionistas representantes da totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Flavia Regina Lorenzetti Lisboa; Secretário: Jaime Dra-
tovsky. Ordem do Dia/Deliberações: “Aprovadas por unanimidade”, (a) a emissão por parte da Companhia de debêntures simples não conversíveis 
em ações da sua 2ª emissão (“Emissão” e “Debêntures”), da espécie quirografária, em duas series para colocação privada, com as seguintes caracterís-
ticas e condições: 1. Número da Emissão: 2ª emissão privada de Debêntures da Companhia; 2. Valor da Emissão: até R$ 10.926.019,46; 3. Quantida-
de Total da Emissão: até 109.260 Debêntures; 4. Valor Unitário: cada Debênture da 1ª Série terá valor unitário de R$ 100,00017973; e cada Debênture 
da 2ª Serie terá o valor unitário de R$ 100,00; 5. Número de Séries: Emissão será realizada em duas séries, sendo que a quantidade de Debêntures 
emitida na 1ª série não será superior a 108.260 Debêntures, e a quantidade de Debêntures emitidas na 2ª série não será inferior a 1.000 Debêntures;
6. Data de Emissão: as Debêntures serão emitidas em 27/07/2020; 7. Modalidade e Forma: simples, nominativas, não conversíveis em ações;
8. Espécie: com garantia adicional corporativa; 9. Atualização e Remuneração: o Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª série, ou seu saldo, 
conforme caso será atualizado monetariamente pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”), nos termos da 
Escritura de Emissão de Debêntures, ser fi rmada. A Remuneração das Debêntures da 1ª série será composta de juros remuneratórios de  6,7397% a.a., 
com base em um período anual de 252 dias úteis; as Debêntures da 2ª série não terão seu Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente, e terão 
uma remuneração composta de juros remuneratórios de 0,001% a.a. com base em um período anual de 252 dias úteis, e ainda os titulares das Debên-
tures da 2ª Série farão jus a uma participação nos lucros da Companhia correspondente 20% do Lucro Líquido agregado anual gerado pela Companhia 
com base em empreendimentos alvo melhor descritos e caracterizados na Escritura de Emissão de Debentures; 10. Pagamento da Remuneração: 
os valores devidos título de remuneração das Debêntures emitidas na 1ª série e na 2ª série serão pagos em parcelas mensais sucessivas observados 
os termos da Escritura de Emissão de Debêntures; 11. Colocação: privada; 12. Preço de Subscrição: será Valor Nominal Unitário descrito no item 4 
acima, acima acrescido de atualização e remuneração descritos no item 8, acima; 13. Amortização: saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado das 
Debentures da 1ª série será amortizado em parcelas mensais sucessivas; Valor Unitário Nominal das Debêntures da 2ª série será amortizado na Data 
de Vencimento; 14. Prazo e Data de Vencimento as Debêntures terão prazo de vencimento de 5.548 dias contados da Data de Emissão, vencendo 
em  05/10/2035; 15. Forma de Subscrição e Integralização: as Debêntures serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, sendo que (i) 
na primeira Data de Integralização, pelo seu Valor Nominal Unitário; (ii) para as demais integralizações pelo Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor 
Unitário, conforme caso, acrescida da Remuneração das Debêntures, calculada pro rata temporis, desde primeira Data de Integralização até data de 
sua efetiva integralização. As Debentures serão subscritas e integralizadas mediante formalização da Escritura de Emissão de Debêntures, e assinatura 
do respectivo Boletim de Subscrição, devendo as Debêntures serem integralizadas em moeda corrente nacional, observados os termos da Escritura 
de Emissão de Debêntures; 16. Resgate Antecipado: poderá a Companhia realizar o resgate antecipado facultativo total das Debêntures a qualquer 
tempo, desde que observadas as condições serem previstas na Escritura de Emissão de Debêntures, dentre as quais: (i) Valor de Resgate será equiva-
lente ao Valor Nominal Unitário acrescido de uma taxa interna de retorno do IPCA acrescido de juros remuneratórios anuais de 6,7397% a.a., calculado 
nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures, (ii) Valor de Resgate deverá ser acrescido de encargos moratórios caso aplicáveis, demais encargos 
devidos não pagos até data do efetivo resgate, bem como de quaisquer outros valores despesas eventualmente devidos pela Companhia nos termos 
da Escritura de Emissão de Debêntures; 17. Vencimento Antecipado: as obrigações constantes da Emissão de Debêntures, nos termos da Escritura de 
Emissão de Debêntures, poderão ser declaradas antecipadamente vencidas após notifi cação e/ou interpelação judicial ou extrajudicial neste sentido 
ou de forma automática, na ocorrência dos eventos serem descritos caracterizados na Escritura de Emissão de Debêntures. (b) a Diretoria a adotar 
todas as medidas necessárias à emissão das Debêntures, tendo poderes para adotar todas quaisquer medidas e assinar todos os documentos necessá-
rios à Emissão, podendo inclusive celebrar aditamentos à Escritura de Emissão de Debêntures, se necessário, nos termos do artigo 59 da Lei 6.404/76. 
Encerramento: Nada mais havendo tratar, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes. A presente ata é 
cópia fi el daquela lavrada em livro próprio. São Paulo, 27/07/2020. Mesa/Diretores: Flavia Regina Lorenzetti Lisboa - Presidente/Diretora-Presidente; 
Jaime Dratovsky - Secretário/Diretor. Acionistas: Selina Operation One (1) S.A. - p.p. Jaime Dratovsky; Dekel Hostels Holding, S.A. - p.p. Jaime Dratovsky.
JUCESP nº 354.592/20-8 em 02/09/2020.

HOLDING PET S.A. - CNPJ/ME nº 37.241.139/0001-37 - NIRE 35.300.551.427
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 29.06.2020

Data, horário, local: 29.06.2020, 10hs, na sede social, Rua Tabapuã, 41, conjunto 21, Sala B, São Paulo/SP. Presença: To-
talidade do capital social. Mesa: Presidente: Rodrigo Cavalcanti Araújo de Albuquerque; Secretário: Paulo Ricardo Braz. De-
liberações aprovadas: 1. Aumento do capital social, no montante de R$ 316.431,00, passando de R$ 1.000,00 para R$ 
317.431,00, com a emissão de 10.000 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, as quais são totalmente subs-
critas e integralizadas na forma abaixo: (i) 4.325 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com preço unitário de R$ 
44,80, são subscritas, neste ato, pelo acionista Paulo Ricardo Braz, RG 30.248.679 SSP/SP, CPF/ME 326.226.998-08, median-
te a conferência de (a) 16.914 quotas, avaliadas no valor total de R$ 16.914,00, representativas do capital social da Dra. Mei 
Núcleo de Medicina Veterinária Ltda., com sede em São Paulo/SP, CNPJ/ME 30.515.846/0001-25, de sua titularidade; e (b) 
591.359 ações ordinárias, avaliadas no valor total de R$ 176.852,00, representativas do capital social da Brasil Pet - Comér-
cio e Serviços de Pet Shop S.A., com sede em São Paulo/SP, CNPJ/ME 18.745.792/0001-99, de sua titularidade; (ii) 3.138 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com preço unitário de R$ 33,57 são subscritas, neste ato, pelo acionista 
Rodrigo Cavalcanti Araújo de Albuquerque, RG 34 357.211 SSP/SP, CPF/ME 323.918.198-38, mediante a conferência de (a) 
16.914 quotas, avaliadas no valor total de R$ 16.914,00, representativas do capital social da Dra. Mei, de sua titularidade; 
e (b) 295.679 ações ordinárias, avaliadas atualmente no valor total de R$ 88.426,00, representativas do capital social da 
BrasilPet, de sua titularidade; (iii) 2.427 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com preço unitário de R$ 7,09, 
são subscritas, neste ato, pelo acionista Sr. Nickson Vilas Boas dos Santos, RG 30.295.847-2 SSP/SP, CPF/ME 303.253.928-
54, mediante a conferência de (a) 16.914 quotas, avaliadas atualmente no valor total de R$ 16.914,00, representativas do 
capital social da Dra. Mei, de sua titularidade; e (b) 118.863 ações ordinárias, avaliadas atualmente no valor total de R$ 
301,00, representativas do capital social da BrasilPet, de sua titularidade; (iv) 80 ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal, com preço unitário de R$ 1,00, são subscritas, neste ato, pela acionista Luciana Cristina Galera Torres, RG 
23.693.039 SSP/SP, CPF/ME 185.078.418-30, e integralizadas mediante moeda corrente nacional; (v) 30 ações ordinárias no-
minativas, sem valor nominal, com preço unitário de R$ 1,00, são subscritas, neste ato, pela acionista Cinthya Cristina Uglia-
ra Vieira, RG 44.346.594 SSP/SP, CPF/ME 338.918.118-02, e integralizadas mediante moeda corrente nacional. 2. Laudo de 
avaliação relativo aos bens ora integralizados pelos acionistas mencionados no item acima. Foi elaborado de acordo com o 
valor constante da declaração de bens dos acionistas, pela empresa MR Auditoria e Contabilidade Sociedade Simples Ltda., 
CNPJ/MF 11.028.058/0001-60, CRC-SP 2SP025656/O-0. 3. Alterar o Artigo 5º do Estatuto Social: “Artigo 5º: O capital social 
é de R$ 317.431,00, expresso em moeda corrente nacional, dividido em 11.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem 
valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas pelos acionistas.”. 3.1. Consolidação do Estatuto Social. 4. A realiza-
ção da Emissão das Debêntures, nos termos do artigo 59 da Lei das Sociedades Anônimas, e do Instrumento Particular de 
Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações em Série Única (“Escritura de Emissão”), a qual terá as 
características e condições adiante especifi cadas: a. Número de Emissão. A Emissão constitui a primeira Emissão de De-
bêntures da Companhia; b. Valor Total de Emissão. O montante total da Emissão é de R$ 1.550.000,00; c. Valor Nomi-
nal Unitário. A Debênture terá valor nominal unitário, na Data de Emissão, de R$ 1.550.000,00 (“Valor Nominal”); d. Quan-
tidade de Debêntures e Séries. A Emissão será composta por 1 Debênture emitida em série única; e. Colocação. As De-
bêntures serão emitidas para subscrição privada, sem qualquer esforço de venda perante investidores, não sendo objeto do 
registro junto à CVM, de que trata o artigo 19, Lei 6.385/76, conforme alterada; f. Data de Emissão. Para todos os efeitos 
legais, a data de emissão das Debêntures será 30.06.2020; g. Conversibilidade. No tocante à conversibilidade, as Debên-
tures poderão ser convertidas em ações preferenciais de emissão da Emissora, sem direito a voto (“Conversão”); h. Espé-
cie e Garantia. As Debêntures desta Emissão não terão garantia real ou fi dejussória; i. Forma, Tipo e Comprovação da 
Titularidade das Debêntures. As Debêntures serão da forma nominativa e, para todos os fi ns de direito, a sua titularida-
de será comprovada pelo registro dos nomes de seus titulares no livro de registro de debêntures aberto pela Companhia, re-
gistrado na JUCESP e arquivado na sede da Companhia; j. Prazo e Data de Vencimento. As Debêntures terão prazo de va-
lidade de 4 anos, contados de sua Emissão (“Prazo”) e tornar-se-ão exigíveis 45 dias após o término do Prazo, sem que te-
nha ocorrido uma Conversão; k. Remuneração. O Valor Nominal das Debêntures será atualizado monetariamente com base 
no Índice de Preços ao Consumidor (“IPCA”). Não haverá incidência de juros sobre as Debêntures; l. Destinação dos re-
cursos. Os recursos obtidos por meio da Emissão serão utilizados no curso ordinário dos negócios das Sociedades Opera-
cionais; m. Forma de Integralização. Os debenturistas deverão integralizar as Debêntures no prazo máximo de 5 dias, con-
tados da data de subscrição; n. Prazo para Conversão das Debêntures. O Debenturista poderá realizar a Conversão das 
suas Debêntures em Ações Preferenciais a qualquer tempo, desde a Data de Emissão e até 30 dias após o último dia do Pra-
zo; o. Demais características. As demais características das Debêntures encontrar-se-ão descritas na Escritura de Emis-
são e serão negociadas pela Diretoria. Encerramento: Nada mais. Acionistas: Rodrigo Cavalcanti Araújo de Albuquerque, 
Paulo Ricardo Braz, Nickson Vilas Boas dos Santos, Luciana Cristina Galera Torres e Cinthya Cristina Ugliara Vieira. JUCESP 
346.655/20-1 em 28.08.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SHOPPING CENTER 
ITAPECERICA DA SERRA S/A

CNPJ/MF n.º 03.996.434/0001-81 - NIRE 35.300.394.283
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2020

1. Data, Hora e Local: Aos 10 dias de agosto de 2020, às 10hs, na sede social da SHOPPING CENTER
ITAPECERICA DA SERRA S/A (“Companhia”) localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na  Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 2.587 a 2.613, 5º andar, conjunto 51, Jardim América, CEP 01452-000. 2. Convocação
e Presenças: Dispensada a convocação, nos termos do §4º do  artigo 124 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”),
tendo em vista a presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia,
conforme assinaturas constantes de livro próprio. Presente ainda, em atenção ao  artigo 134, §1º da Lei das
S.A., o Sr. Marcelo Perrucci, Diretor da Companhia. 3. Publicações e Anúncios. O balanço patrimonial e o
relatório da administração relativos ao (i) exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 foram publicados
no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e no jornal O Dia em edições de 30 de abril de 2019, às fl s. 267 e
27, respectivamente; e (ii) exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 foram publicados no Diário Ofi cial
do Estado de São Paulo e no jornal O Dia em edições de 08 de agosto de 2020, às fl s. 20 e 6. 4. Mesa: João
Antônio Zogbi Filho, Presidente; Marcelo Perrucci, Secretário. 5. Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras da Companhia referentes ao
exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2018; (ii) Proposta da administração para a destinação do resultado
econômico da Companhia auferido no exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2018; (iii) tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras da Companhia referentes ao exercício
social fi ndo em 31 de dezembro de 2019; e (iv) Proposta da administração para a destinação do resultado
econômico da Companhia auferido no exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2019; e (iv) reeleição dos
membros da diretoria da Companhia. 6. Deliberações: As seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade
dos acionistas presentes, sem quaisquer ressalvas ou emendas: 6.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere a
presente Assembleia Geral Ordinária em forma de sumário das decisões tomadas, nos termos do  artigo 130, §1º,
da Lei das S.A.; 6.2. Consignar a dispensa da publicação dos anúncios referidos no  artigo 133 da Lei n° 6.404/76,
nos termos do §4° do artigo da Lei n.° 6.404/76, tendo em vista que a presença da totalidade dos acionistas da
Companhia; 6.3. Por unanimidade dos acionistas presentes e sem quaisquer emendas ou ressalvas aprovar,
depois de examinados e discutidos, as contas da Administração, bem como o balanço patrimonial da Companhia,
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; 6.4. Consignar, uma vez que a Companhia
apurou prejuízo contábil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, que não haverá deliberação
acerca da destinação de lucro líquido; 6.5. Por unanimidade dos acionistas presentes e sem quaisquer emendas
ou ressalvas aprovar, depois de examinados e discutidos, as contas da Administração, bem como o balanço
patrimonial da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 6.6. Consignar
que a totalidade do lucro líquido apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019, no valor de R$ 134.650,00 (cento e trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais), será absorvido pelos
prejuízos acumulados da Companhia; 6.7. Por unanimidade dos acionistas presentes e sem quaisquer ressalvas
ou emendas não instalar o Conselho Fiscal no presente exercício social; 6.8. Reeleger, para um mandato de 3
(três) anos a contar da presente data, (i) o Sr. JOÃO ANTONIO ZOGBI FILHO, brasileiro, casado, empresário, portador
do RG 5.884.074-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 029.532.968-83, residente e domiciliado na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, onde tem escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.601, 5º andar, Jardim
Paulistano, CEP: 01452-000, para o cargo de Diretor sem designação específi ca da Companhia; e (ii) Sr. MARCELO

PERRUCCI, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n° 18.190.946-7 SSP/SP, inscrito
no CPF/MF sob o n° 088.493.398-95, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Praia do Castelo, 210, apto. 124, Vila Mascote, para o cargo de membro Diretor sem designação específi ca
da Companhia. 6.9. Ambos os Diretores acima indicados e qualifi cados aceitaram as suas nomeações, tomaram
posse de seus respectivos cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse no livro próprio e
declararam: (a) ter conhecimento das disposições do  artigo 147 da Lei das S.A. e, portanto, (b) não estarem
impedidos de exercer a administração da Companhia: (i) por lei especial; (ii) em virtude de condenação criminal,
ou por se encontrar sob os efeitos dela; (iii) em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou (iv) pelo cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 7. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os presentes.
Assinaturas: Mesa: João Antônio Zogbi Filho (Presidente) e Marcelo Perrucci (Secretário). Acionistas: SITE
Empreendimentos e Participações S.A. (p. João Antônio Zogbi Filho e Marcelo Perrucci) e JJLF Empreendimentos
Imobiliários e Participações Ltda. (p. João Antônio Zogbi Filho). Confere com o original lavrado em livro próprio.
São Paulo, 10 de agosto de 2020. Mesa: João Antônio Zogbi Filho - Presidente. Marcelo Perrucci - Secretário.
Acionistas: SITE Empreendimentos e Participações S.A. Por: João Antônio Zogbi Filho e Marcelo Perrucci Cargo:
Diretores. JJLF Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. Por: João Antônio Zogbi Filho Administrador.
Registro: 346.433/20-4. Gisela Simiema Ceschin – Secretaria Geral 
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Covid-19: TSE define protocolo
de saúde para eleições municipais
O Tribunal Superior Eleito-

ral (TSE) lançou na terça-feira,
(8) o Plano de Segurança Sani-
tária para as eleições municipais
de 2020. Em função da pande-
mia da covid-19, o tribunal esta-
beleceu um protocolo com me-
didas preventivas para eleitores
e mesários que vão trabalhar no
pleito, que será realizado em no-
vembro.

Os eleitores só poderão para
entrar nos locais de votação se
estiverem usando máscaras fa-
ciais e deverão higienizar as
mãos com álcool em gel antes e
depois de votar. A distância de

um metro entre as demais pes-
soas também deverá ser manti-
da. O TSE recomenda ainda que
o eleitor leve sua própria caneta
para assinar o caderno de vota-
ção.

Os cerca de 2 milhões de
mesários deverão trocar as más-
caras de proteção a cada quatro
horas, manter distância mínima
de um metro entre os eleitores e
os demais mesários, limpar as
superfícies com álcool 70% e hi-
gienizar as mãos com álcool em
gel constantemente.

Eleitores e mesários que es-
tiverem com sintomas da covid-

19 não devem comparecer ao lo-
cal de votação. Posteriormente,
a ausência poderá ser justifica-
da na Justiça Eleitoral. Cartazes
ilustrativos com o passo a pas-
so da votação serão divulgados
nas seções eleitorais para orien-
tar os eleitores.

Os equipamentos de prote-
ção que serão usados nas elei-
ções foram doados por 30 em-
presas privadas. No total, foram
arrecadadas 9 milhões de más-
caras descartáveis, 100 mil litros
de álcool em gel para os mesári-
os, 2,1 milhões de marcadores de
distanciamento no chão, 1,8 mi-

lhões de viseiras plásticas e 1
milhão de litros de álcool em gel
para os eleitores.

O presidente do TSE, minis-
tro Luís Roberto Barroso, apre-
senta à imprensa e à sociedade,
o “Plano de Segurança Sanitária
para as Eleições Municipais de
2020”

O presidente do TSE, minis-
tro Luís Roberto Barroso, apre-
senta à imprensa e à sociedade,
o “Plano de Segurança Sanitária
para as Eleições Municipais de
2020” - Marcello Casal JrAgên-
cia Brasil

Durante a apresentação do

protocolo, o presidente do TSE,
ministro Luís Roberto Barroso,
disse que não há segurança sa-
nitária absoluta para evitar con-
taminações nos locais de vota-
ção, mas os riscos foram dimi-
nuídos com as medidas adota-
das pelo TSE.

“Nos estamos tomando to-
das as precauções possíveis e
razoáveis na convicção de que
minimizaremos o risco de conta-
minação de quem quer que seja.
Segurança absoluta só se não
tiver eleição e ninguém sair na
rua”, afirmou.

As regras foram elaboradas

em parceria com especialistas
dos hospitais Albert Einstein e
Sírio Libanês, além de técnicos
da Fundação Oswaldo Cruz (Fi-
ocruz).

Devido à pandemia da covid-
19, o Congresso promulgou
emenda constitucional que
adiou o primeiro turno das elei-
ções deste ano de 4 de outubro
para 15 de novembro. O segun-
do turno, que seria em 25 de ou-
tubro, foi marcado para 29 de no-
vembro. Os eleitores vão às ur-
nas para elegerem prefeitos,
vice-prefeitos e vereadores.
(Agência Brasil)

CNI: atividade industrial mantém trajetória de recuperação
Em julho, a atividade indus-

trial continuou em trajetória de
recuperação, passando a rever-
ter parte da queda acumulada em
março e abril, segundo dados dos
Indicadores Industriais, da Con-
federação Nacional da Indústria
(CNI), apresentados nesta terça-
feira (8). Faturamento real, horas
trabalhadas na produção e Utili-
zação da Capacidade Instalada
(UCI) aumentaram pelo terceiro
mês consecutivo.

Segundo o balanço, o fatura-

mento real da indústria aumen-
tou 7,4% em julho, considerando
a série dessazonalizada, acumu-
lando alta de 34,5% nos últimos
três meses. Com, isso, o fatura-
mento está 1,7% menor que o re-
gistrado em fevereiro de 2020,
antes da pandemia. As horas tra-
balhadas na produção aumenta-
ram 4,5% em julho, totalizando
uma alta de 20,9% nos últimos
três meses. Mesmo assim, o total
de horas trabalhadas ainda está
7% abaixo do apurado em feve-

reiro. O índice de horas trabalha-
das na produção encontra-se 7%
abaixo do patamar de fevereiro.
No acumulado do ano o indica-
dor apresenta queda de 9% em
relação a igual período do ano
anterior.

A Utilização da Capacidade
Instalada aumentou 2,9 pontos
percentuais em julho, um acumu-
lado de 8,8 pontos percentuais nos
últimos três meses, saindo de
66,6% para 75,4%. Esse percentu-
al, no entanto, ainda é 3,4% me-

nos do que o registrado em feve-
reiro, antes da pandemia.

Emprego industrial
No mês passado, o emprego

industrial ficou próximo da esta-
bilidade, ao registrar queda de
0,2%. Nos meses anteriores, o
emprego havia recuado com mais
força: queda de 0,4% em março,
2,1% em abril e 0,6% em maio.
Desde fevereiro, o indicador acu-
mula queda de 3,5%. Na compa-
ração do acumulado de 2020 (até

julho) com os primeiros sete me-
ses de 2019 o emprego registra
queda de 2,6%.

A massa salarial paga aos tra-
balhadores da indústria caiu 1,7%
no mês na série dessazonalizada.
A queda ocorre após crescimen-
to de 9,4% em junho, que

Havia sido influenciado, se-
gundo a CNI, pelas condições
excepcionais de término de al-
guns acordos de suspensão ou
redução da jornada de trabalho e
salário. A massa salarial acumu-

lada em 2020 até julho é 6,1% in-
ferior a igual período de 2019.

O rendimento real pago aos
trabalhadores da indústria caiu
2,4% em julho, revertendo parcial-
mente o crescimento do mês anteri-
or, que também tinha sido resulta-
do do fim de parte dos acordos de
suspensão e redução de jornada de
trabalho e salário. No acumulado do
ano de 2020 até julho, o rendimento
médio real é 3,6% inferior em rela-
ção ao mesmo período de 2019.
(Agência Brasil)

QUARTA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE 2020 Nacional
Jornal O DIA SP

PÁGINA 5



QUARTA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE 2020Página 6 Jornal O DIA SPATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

29º SUBDISTRITO SANTO AMARO
OFICIAL - MARCO ANTONIO CORREA MONTEIRO

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

CARLOS HENRIQUE MARTINS DE LIMA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ADVOGADO,
NASCIDO EM MOGI DAS CRUZES, SP NO DIA (16/11/1974), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE DIOMAR DE LIMA JUNIOR E DE MARIA DO CARMO
MARTINS DE LIMA. EVELYN TENILLE TAVONI NOGUEIRA MARTINS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA,
PROFISSÃO ADVOGADA, NASCIDA EM ARAÇATUBA, SP NO DIA (31/07/1982), RESIDENTE E
DOMICILIADA ARAÇATUBA, SP, FILHA DE JONAIR NOGUEIRA MARTINS E DE IVONE DE FATIMA
TAVONI NOGUEIRA MARTINS.

RODRIGO PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE PEDREIRO, NASCIDO
EM DIADEMA, SP NO DIA (04/10/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE MARIA APARECIDA PEREIRA. THAINA OLIVEIRA DE LIRA,  ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDA EM DIADEMA, SP NO DIA (15/04/1997), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDMILSON FERREIRA DE LIRA
E DE ELIANE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA.

RENATO JOSÉ PINHEIRO DIAS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ADVOGADO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/03/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE OLIMPIO MILAGRE DIAS E DE ALZIRA PINHEIRO DIAS. SABRINA CRISTINA
MOMM, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO SECRETARIA DE ADVOCACIA, NASCIDA EM
JOINVILLE, SC NO DIA (25/09/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE SALVIO MOMM E DE LEONILDA BENTO DA SILVA.

JONATHAN RAIMUNDO DA CRUZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE DE
PEDREIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/07/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSEMAR FIRME DA CRUZ E DE ANA LUCIA RAIMUNDO.
RAFAELA JUVI DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (30/09/2002), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE GLEIDE JUVI DA SILVA.

ADEMILSON ANTONIO DE SANTANA,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO AUXILIAR DE
MARCENEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/09/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO JOSE DE SANTANA E DE IRENE VICENTE
DE SANTANA. ELISÂNGELA APARECIDA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM PONTE NOVA, MG NO DIA (02/01/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE AFONSO FIALHO DA SILVA E DE VERA LÚCIA DA
SILVA.

GABRIEL DA SILVA DE JESUS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADESTRADOR DE CÃES,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/07/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSENES DE JESUS E DE REJANE ALVES DA SILVA.
SARAH CRISTINA DO NASCIMENTO VIEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/01/2000), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE SERGIO LEAL VIEIRA E DE ELISANGELA DO
NASCIMENTO VIEIRA.

GABRIEL DA ROCHA LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CHAPEIRO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (08/11/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE RICARDO MONTEIRO DE LIMA E DE ALESSANDRA APARECIDA DA ROCHA. BRUNA
FERREIRA FONSECA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MANICURE, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (28/04/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE MAURO FABIANO DA SILVA E DE APARECIDA SALVADINA DA FONSECA.

ANDRÉ LUIZ CONSTANCIO PANSINI, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO GERENTE, NASCIDO
EM LINHARES, ES NO DIA (22/09/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO LINHARES, ES, FILHO DE
ANTONIO LUIZ PANSINI E DE ADRIANA CONSTANCIO. ANGELICA CRISTINA DA SILVA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE MARKETING, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/
12/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE CICERO GESUINO DA SILVA E DE
MARIA DE LOURDES SILVA.

LUCAS MILITÃO SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONTADOR, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (05/01/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRIT O, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE PAULO MILITÃO DOS SANTOS E DE JANETE MARIA DA CONCEIÇÃO. VIVIAM LEMES
PAIZAM, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MUSICISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP  NO DIA
(12/12/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP, FILHA DE VALDECIR
PAIZAM E DE LILIAN LEMES HASEDA PAIZAM.

TALES VICTOR SILVÉRIO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO RECEPCIONISTA, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP  NO DIA (22/10/1999), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVÉRIO E DE MARTA APARECIDA DA SILVA
SILVÉRIO. NATHALIA CARDOSO ARAÚJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO RECEPCIONISTA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/11/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE ADEMIR SILVA DE ARAUJO E DE SEBASTIANA BARRETO CARDOSO.

DIEGO TADEU DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ARTISTA, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (11/01/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO
DE MAURO TADEU DA SILVA E DE VERA LUCIA GONÇALVES SILVA. DEISE EVLIN FERREIRA DE
LIMA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ARTISTA, NASCIDA EM OSASCO, SP NO DIA (22/
03/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA OSASCO, SP, FILHA DE JOSENILSON ALVES DE LIMA E DE
MARIA ROSIANA FERREIRA DE LIMA.

MICHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MANOBRISTA,
NASCIDO EM DIADEMA, SP NO DIA (05/04/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ALDA RODRIGUES DE OLIVEIRA. PALÔMA SILVA DOS ANJOS,  ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE VOLANTE, NASCIDA EM SANTO ANDRÉ, SP NO DIA (11/
07/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDSON
CEZARIO DOS ANJOS E DE GUACIRA ROCHA SILVA.

WILSON DUARTE DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO CONSULTOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/04/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA E DE ANITA DUARTE DE OLIVEIRA. DANIELLE
MACIEL MIRAMON,  ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ARQUITETA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (15/09/1977), RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ
MIRAMON E DE MARIA DAS GRAÇAS MACIEL MIRAMON.

ADRIANO DA SILVA LOPES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO,
NASCIDO EM FORTALEZA, CE NO DIA (28/06/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE CLEBER AZEVEDO LOPES E DE ELIENE MARIA DA SILVA
LOPES. DÉBORA OLIVEIRA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VIGILANTE
FEMININO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/09/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARIO BARBOSA DOS SANTOS E DE CREUZA DE
OLIVEIRA DOS SANTOS.

CLAUDIO ROBERTO RODRIGUES SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ELETRICISTA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/09/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE WALTER DE OLIVEIRA SANTOS E DE ANTONIA MARIA
RODRIGUES SANTOS. LUANA OLIVEIRA FREITAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/06/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE LEONARDO GOMES DE FREITAS E DE MARIA JOSELIA
RODRIGUES DE OLIVEIRA FREITAS.

CELSO ANDRADE SANTANA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE MONTAGEM,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/07/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ALOIZIO ANDRADE SANTANA E DE AMELIA FRANCISCA
SANTANA. NEUZA FAUSTO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO PROMOTORA
DE VENDAS, NASCIDA EM ÁGUA BRANCA, AL NO DIA (12/05/1972), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUIZ FAUSTO DOS SANTOS E DE MARIA DE
LOURDES GOMES DOS SANTOS.

CARLOS RENAN SKAKUM, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/12/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE CARLOS SKAKUM E DE HELENICE APARECIDA DE
OLIVEIRA. FLÁVIA SOUZA XAVIER DE AZEVEDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
OPERADORA DE CAIXA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/07/1994), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE LOURINALDO XAVIER DE AZEVEDO
E DE MARIA DA PENHA E SOUZA AZVEDO.

RAFAEL ALEXANDRE DE JESUS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUTONOMO, NASCIDO
EM DIADEMA, SP NO DIA (14/05/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ANGELA CRISTINA DE JESUS. TAIMARA DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL
DIVORCIADA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/12/1984), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARIZA DE OLIVEIRA FRANCISCO.

DANIEL ARAUJO DE LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONTROLADOR DE ACESSO,
NASCIDO EM QUEBRANGULO, AL NO DIA (31/03/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ VANILDO DE ARAUJO E DE MARIA APARECIDA DE
LIMA. CAMILA CAVALCANTE FONSECA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CONTROLADORA
DE ACESSO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/05/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO FERREIRA FONSECA E DE ENAURA HOLANDA
CAVALCANTE.

WANDERSON DA SILVA ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/03/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE WALFREDO LUNA ALVES E DE MARIA DO SOCORRO DA
SILVA ALVES. NAIRA FUKUI, ESTADO CIVIL  SOLTEIRA, PROFISSÃO TURISMOLOGA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (12/01/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE KATSUTOSHI FUKUI E DE CECILIA MITSUE FUKUI.

GIOVANNI DA SILVA PINHEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/07/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDUARDO FERREIRA PINHEIRO E DE MARTA CRISTINA
DA SILVA PINHEIRO. VICTORIA SUELLEN CAVALCANTE ALVES SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/04/2001),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE SIZINO ALVES DA
SILVA E DE MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE.

HECT OR RIBEIRO BENATTI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MÉDICO VETERINÁRIO,
NASCIDO EM PIRACICABA, SP NO DIA (26/09/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE RENATO HENRIQUE BENATTI NETO E DE CRISTINA
FONSECA RIBEIRO BENATTI. CAMILA PEDRAL AIDAR, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ORIENTADORA EDUCACIONAL, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/02/1990), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE WALTER AIDAR JUNIOR E DE
ELIZABETH PEDRAL AIDAR.

PAULO SÉRGIO BARBOSA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO TAXISTA, NASCIDO EM
MARINGÁ, PR NO DIA (26/06/1969), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ SEBASTIÃO BARBOSA E DE ROSA DOMINGUES BARBOSA. ANA PAULA NUNES
DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MANICURE, NASCIDA EM IBICARAÍ, BA NO
DIA (18/06/1977), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JOSÉ PAULO FILHO E DE MARIA VIT ORIA NUNES DOS SANTOS.

WAGNER SOARES ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONDUTOR ESCOLAR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/10/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE SIVALDO DE JESUS ALVES E DE LUSINETE SEVERINA
SOARES ALVES. ADRIANA FERNANDES,  ESTADO CIVIL  SOLTEIRA, PROFISSÃO DOMÉSTICA,
NASCIDA EM ITIUBA, BA NO DIA (21/10/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ MANOEL FERNANDES E DE MARIA DE FATIMA FERNANDES.

FAUSTO GARCIA JACINTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TOSADOR, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (11/05/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE WANDERLEI GARCIA JACINTO E DE NILSA ROCHA GARCIA JACINTO. ANDRÉA
SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PUBLICITÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(17/01/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ
FELIPE DA SILVA E DE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA.

LUCAS ANTONIO SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (09/10/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHO DE JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO E DE MARIA DAS NEVES DA SILVA. VITÓRIA RAISSA
SOUZA FERREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE TRADE MARKETING, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/12/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE GILBERTO DE SOUZA FERREIRA E DE JOSEFA MARIA FERREIRA.

REUEL BARBOZA  SIQUEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO, NASCIDO EM
BRAGANÇA PAULISTA, SP NO DIA (09/04/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ROBSON DE CARVALHO SIQUEIRA E DE VÂNIA BARBOZA SIQUEIRA.
JÉSSICA BENÍGNO RODRIGUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MÉDICA, NASCIDA EM
PORTO VELHO, RO NO DIA (03/04/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE FRANCISCO BARBOSA RODRIGUES E DE MARIA DO SOCORRO BENÍGNO
RODRIGUES.

JANUIR DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONTROLADOR DE ACESSO,
NASCIDO EM GUARUJÁ, SP NO DIA (19/07/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSEFA MARIA DOS SANTOS. MARIA LARISSA PINHEIRO RODRIGUES,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/07/
1998), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ROGERIO
ALVES RODRIGUES E DE MARIA REGINA PINHEIRO.

PAULO HENRIQUE NUNES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (28/06/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE CONSTANTINO NUNES E DE ANTONIA NEVES NUNES. ROSA MIRIAM BRAZIL,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DEPILADORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/11/
1973), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ARISTIDES
LUZ BRAZIL E DE MARIA JOSEFINA PEREIRA LUZ BRAZIL.

CAIQUE DE SOUZA BARROS YUKI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MONTADOR DE
ESQUADRIAS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/09/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ROBERTO YOCHIO YUKI E DE NOEMIA DE SOUZA BARROS.
DAIANE TEODORIO DA  SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO RECEPCIONISTA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/11/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE JOSE WELLINGTON DA SILVA E DE MARLY CARMO TEODORIO.

LUCIANO MARQUES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE, NASCIDO EM
SÃO VICENTE FERRER, PE NO DIA (02/10/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSE SEVERINO DA SILVA E DE MARIA JOSÉ DA SILVA. FABIANA
LOURENÇO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (30/06/1980), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE EDVAL LOURENÇO E DE CELIA OLIVEIRA LOURENÇO.

JOSÉ MARIO DE LIMA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VIGILANTE, NASCIDO EM QUIPAPÁ,
PE NO DIA (10/11/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO
DE MARIO JOSÉ DE LIMA E DE MARLENE MARIA DE LIMA. VERA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO TECNICA DE ENFERMAGEM, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (05/07/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JOSÉ RIBEIRO DOS SANT OS E DE MARIA RITA ALVES DOS SANTOS.

ARLENO FRANCISCO DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO POLICIAL MILITAR,
NASCIDO EM SANTANA, TUTÓIA, MA NO DIA (17/02/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MIGUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA E DE BERNARDA
FRANCISCA DE OLIVEIRA. LORRUAMA OLIVEIRA ARAUJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
DO LAR, NASCIDA EM SANTANA DOS CARVALHOS, TUTÓIA, MA NO DIA (16/11/1992), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MANOEL ARAUJO E DE ABIACI
OLIVEIRA ARAUJO.

RENATO BARCELOS DE SOUZA,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/08/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE NOEL DE SOUZA JUNIOR E DE JUSSARA MARIA BARCELOS. SIMONE MUNIZ
DE SOUZA,  ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO BABÁ, NASCIDA EM ILHÉUS, BA NO DIA (20/
02/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MANOEL
MESSIAS DE SOUZA E DE RITA MUNIZ DE SOUZA.

JÔNATHAN LUÍS DE SOUZA MOREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO DENTISTA, NASCIDO
EM ALTEROSA, MG NO DIA (26/11/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOÃO PEDRO MOREIRA E DE VALDINÉA APARECIDA DE SOUZA. LETÍCIA DE
FÁTIMA  FERREIRA FERNANDES, ESTADO CIVIL  SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM POUSO ALEGRE, MG NO DIA (31/08/1999), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE NILTON ROGÉRIO FERNANDES
E DE EDILAINE DE FÁTIMA FERREIRA FERNANDES.

JOÃO PAULO LIBERAL NOBREGA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO
EM SÃO JOSÉ DO EGITO, PE NO DIA (01/08/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ENEIDE LIBERAL NOBREGA. MAIARA DE OLIVEIRA RAMOS, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO FISIOTERAPEUTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/03/1994),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDIGAR RAMOS DA
SILVA E DE MARIA GOMES DE OLIVEIRA RAMOS.

VALDEMAR PEREIRA DOMINGUES,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO
EM JUQUITIBA, SP  NO DIA (11/09/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ADÃO PEREIRA DOMINGUES E DE CATARINA DOMINGUES PINTO.
CRISTIANE MACHADO PROVENZANO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/07/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE MARCEL PROVENZANO E DE MARIA JACIR MACHADO.

THIAGO DE ALMEIDA BRITO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONTROLADOR DE ACESSO,
NASCIDO EM FRANCO DA ROCHA, SP NO DIA (21/05/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDSON GONÇALVES DE BRITO E DE ELISANGELA
CRISTINA DE ALMEIDA BRITO. DEBORA REIS SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO
LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/09/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE GILBERTO DE JESUS SILVA E DE MARIA ALAIDE DOS
SANTOS REIS.

MICHAEL ROBERTO DE QUEIROZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/01/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE CICERO ROBERTO DE QUEIROZ E DE OLZENIR DOS SANTOS DE QUEIROZ.
MICHELLE APARECIDA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DJ, NASCIDA EM UBERABA,
MG NO DIA (11/09/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE SIMÃO PEDRO DA SILVA E DE SIRLENE CONCEIÇÃO GIU DA SILVA.

GEFERSON PAULO DE SOUZA VAZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR TECNICO DE
EDUCAÇÃO, NASCIDO EM COTIA, SP NO DIA (27/08/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE VICENTE DE PAULA VAZ E DE VÉRA REGINA DE SOUZA
VAZ. TAMARA SALIM NEPORUCENO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (24/09/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE REGINALDO DOS SANTOS NEPORUCENO E DE ADNA SALIM.

FILIPE MONTEIRO RIBAS ROMUALDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MÚSICO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/11/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ RICARDO ROMUALDO E DE ADRIANA CRISTINA MONTEIRO RIBAS.
DALILA  PEREIRA DO NASCIMENTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BERÇARISTA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/02/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE OZIAS PEDRO DO NASCIMENT O E DE ISABEL NUNES PEREIRA DO
NASCIMENTO.

FELIPE ROGERIO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CUIDADOR, NASCIDO
EM CAMPOS DO JORDÃO, SP NO DIA (21/07/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCO DOS SANTOS E DE NEIDE DOS SANTOS.
ERIKA BRAZ DA SILVA HENRIQUE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (02/07/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE EDER BRAZ HENRIQUE E DE APARECIDA DA SILVA FRANCO.

THIAGO FREITAS DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/04/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE CARLOS ROBERTO DA SILVA E DE ELSA MARIA DE JESUS FREITAS DA SILVA.
CAMILA ANDRÉ DE ASSIS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE SUPRIMENT OS,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/02/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDUARDO DE ASSIS E DE LUCIMAR APARECIDA ANDRÉ
DE ASSIS.

ALEX BORGES DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO PIZZAIOLO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (30/06/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA E DE FRANCISCA IRANILDA BORGES DE ARAUJO.
ALDRIA GUIMARÃES CUNHA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE LIMPEZA,
NASCIDA EM SÃO LOURENÇO, MG NO DIA (21/03/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE NELSON SANTOS CUNHA E DE MARIA DE FATIMA
GUIMARÃES CUNHA.

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA E CRUZ FILHO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO
ANALISTA DE SISTEMAS, NASCIDO EM BELÉM, PA NO DIA (27/06/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA E CRUZ E DE
RUTH MARIA GALLO DE OLIVEIRA E CRUZ. INGRID DE OLIVEIRA CAVALHEIRO, ESTADO CIVIL
DIVORCIADA, PROFISSÃO ANALISTA DE RH, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/08/1995),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDMUR CAVALHEIRO
E DE FERNANDA DE OLIVEIRA CAVALHEIRO.

JOSÉ EDUARDO AZANHA JUNIOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONSULTOR DE
VENDAS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/09/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ EDUARDO AZANHA E DE CLAUDETE ZUNKELER.
LARISSA LEÃO SANT’ANNA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE EXECUTIVA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/08/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE DIOGENES SANT’ANNA E DE GISLENE DE GODOY LEÃO
SANT’ANNA.

RENATO EVANGELISTA DOS SANTOS,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENTREGADOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (18/08/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE GETULIO EVANGELISTA DOS SANTOS E DE MARLENE
APARECIDA DOS SANTOS. CARLA RÁRYMA NILES GALVÃO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
DO LAR, NASCIDA EM IAÇU, BA NO DIA (06/09/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ADENILDES NILES GALVÃO.

HERMES POTIGUARA NOVAZZI, ESTADO CIVIL  VIÚVO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (28/02/1956), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE IRACY POTIGUARA NOVAZZI E DE LEONOR YOLANDA MORRONE NOVAZZI.
ISABEL NUNES GIMENEZ LUPI, ESTADO CIVIL VIÚVA, PROFISSÃO CORRETORA DE IMÓVEIS,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/08/1958), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO GIMENEZ ABELLANEDA E DE LUCIA DE JESUS
NUNES GIMENEZ.

LUÃ VEL BELIK, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MÚSICO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (20/08/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE
DENNIS BELIK E DE VALERIS APARECIDA BELIK. CAMILA TEIXEIRA DE MAGALHÃES, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENFERMEIRA, NASCIDA EM BELO HORIZONTE, MG NO DIA (25/12/
1983), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ADEMAR
CARVALHO DE MAGALHÃES E DE MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE MAGALHÃES.

EDVALDO SILVA DA ROCHA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PINTOR, NASCIDO EM ITAMBÉ,
BA NO DIA (06/08/1972), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO
DE MISAEL FELIX DA ROCHA E DE IRACI MARIA DA SILVA. APARECIDA SANTOS BARBOSA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM VITÓRIA DA CONQUISTA, BA NO DIA (20/01/
1980), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE GERALDO
ANTÉRIO BARBOSA E DE MINERVINA SANTOS BARBOSA.

DENIS DO NASCIMENTO MENDES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ORIENTADOR
SOCIOEDUCATIVO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/09/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ISMAEL FERREIRA MENDES E DE MARIA LUCIA
DO NASCIMENTO MENDES. CHELSEA DELGADO RAIMUNDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO ASSISTENTE SOCIAL, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/05/1994), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE RICARDO RAIMUNDO E
DE ALESIA REGINA DELGADO.

IANEK BUKASCKI DA SILVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM PORTO ALEGRE, RS NO DIA (29/05/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE LUIZ TAVARES DA SILVEIRA E DE ELISABETE DOS SANTOS
BUKASCKI. DAYANE SANT OS CARVALHO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE
SISTEMAS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/02/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE HERMINIO CAMPOS DE CARVALHO E DE ORLETE
SALVADOR DOS SANTOS.

SAMUEL ANTONIO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ELETRICISTA, NASCIDO EM
PAULISTANA, PI NO DIA (17/11/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ANTONIO DAMIÃO DA SILVA E DE LUCELINA DA PAIXÃO BORGES. IONE FERREIRA
DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (01/06/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
EVARISTO RODRIGUES DA SILVA E DE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA.

CRISTIAN CAMILO RUIZ PARADA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COMUNICADOR SOCIAL,
NASCIDO EM COLÔMBIA NO DIA (17/06/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE LUIS FERNADO RUIZ MUNEVAR E DE FLOR MARIA PARADA GOMEZ.
ISABELLA MARTINS DE ALMEIDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA
EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (11/01/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ EDNO TEÓFILO DE ALMEIDA E DE JACQUELINE MARTINS SILVA.

WILLAME PEDROSA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PIZZAIOLO, NASCIDO EM
CATARINA, CE NO DIA (12/02/1999), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ANTONIO EUDOMIR DA SILVA E DE ANTONIA EMILIA PEDROSA SILVA. LUCIANA DOS
SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM MACEIÓ, AL NO DIA (08/08/
1983), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE SONIA MARIA
DOS SANTOS.

AGUINALDO SALOMÃO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE DE COR TE,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (02/02/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ ARNALDO DA SILVA E DE CREUZA SALOMÃOP DE
LIMA DA SILVA. BRUNA SANTANA ANGELINO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA
DE CAIXA, NASCIDA EM DIADEMA, SP NO DIA (06/04/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JUARES APOLINÁRIO ANGELINO E DE ROSELI SANTANA
ANGELINO.

GEDEVAL BARRETO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PANIFICADOR, NASCIDO
EM BUERAREMA, BA NO DIA (02/12/1965), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JULIO BARRETO DOS SANT OS E DE ERONDINA VIEIRA DOS SANTOS.
TERESA DE JESUS DO NASCIMENTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA
EM BARBALHA, CE NO DIA (12/06/1967), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE FRANCISCO MANOEL  DO NASCIMENTO E DE MARIA FRANCISCA DO
NASCIMENTO.

FELIPE MAFRA GALVANI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/03/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE OCIMAR ANTONIO GALVANI E DE VALQUIRIA APARECIDA MAFRA GALVANI.
BEATRIZ CRISTINA VASCONCELOS CUNHA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COMPRADORA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/07/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE SEVERINO GONZAGA DA CUNHA E DE MARCIA MARIA
VASCONCELOS DA SILVA.

HUMBERTO SILVA NUNES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO OFFICE-BOY, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (19/06/1999), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ARLINDO DA SILVA NUNES E DE CICERA DONIZETE DA SILVA NUNES.
EVELYN PENICHE PAIXÃO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE
TELEMARKETING, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/01/1999), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDVALDO ROSA DA PAIXÃO E DE ALCIONE
MENDES SANTANA PENICHE PAIXÃO.

LEANDRO REZENDE, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (26/11/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE MESSIAS REZENDE E DE VERA LUCIA REVELY REZENDE. KELIVÂNIA LOPES
DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO JORNALISTA, NASCIDA EM APARECIDA DE
GOIÂNIA, GO NO DIA (19/03/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE JOSÉ RIBAMAR MOREIRA DA SILVA E DE LUCIMAR LOPES DA SILVA.

ROBERTO ALVES DIAS, ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO DJ, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (09/01/1974), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE
RICARDO DE SOUZA DIAS E DE EMILIA ALVES DIAS. MICHELE FERNANDES PEREIRA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO EDUCADORA FISICA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/03/
1981), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CARLOS
ANTONIO PEREIRA E DE DJALY RODRIGUES FERNANDES.

YURI LIMA DOURADO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO,
NASCIDO EM VITÓRIA DA CONQUISTA, BA NO DIA (09/01/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE NILO ARAUJO DOURADO E DE MARIA APARECIDA LIMA
DOURADO. MARIANNA MENEZES MAIA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MÉDICA, NASCIDA
EM ARACAJU, SE NO DIA (23/08/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE EUDSON DA SILVA MAIA E DE MARGARETH MENEZES OLIVEIRA MAIA.

DIEGO MESSIAS DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MONTADOR DE ANDAIME,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (16/08/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MANOEL MESSIAS DOS SANTOS E DE MARIA DAS
GRAÇAS PAULINO DOS SANTOS. WEDJA MENDES DE LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
MANICURE, NASCIDA EM MACEIÓ, AL NO DIA 09/09/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO MENDES DA SILVA E DE LUCIANA MARIA DE LIMA.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL
(2° ALTERAÇÃO)

AMARQ CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS EIRELI
CNPJ (MF) n° 21.180.184/0001-99

NIRE n° 35.602.143.453
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, a abaixo assinada: MARIANA MELISSA
AVENA MARQUES, brasileira, nascida em 06/02/1982 casada sob o regime da sep aração total de bens,
corretora de seguros de vida, capitalização e planos previdenciários, inscrita na SUSEP sob o nº 20.2010782.0,
portadora da cédula de identidade R.G n°30.827.630-9/SSP-SP, inscrita no C.P.F (MF) n°227.131.598-06,
residente e domiciliada na Rua José Gomes Falcão, 304, apto 54, bloco A, Parque Industrial Tomas Edson,
CEP: 01139-010, nesta Capital, do Estado de São Paulo, empresária titular da empresa individual de
responsabilidade limitada (natureza empresária) denominada AMARQ CONSULTORIA E CORRETORA
DE SEGUROS EIRELI, com endereço e foro jurídico na Alameda Santos, 1787,7° andar, Cerqueira Cesar,
CEP:01419-100 , nesta Capital do Estado de São Paulo, com seus atos constitutivos devidamente registrados
na Junta Comercial do Estado de São Paulo(JUCESP) sob NIRE n°35.602.143.453, resolve alterar e consolidar
o referido documento societário, conforme condições cláusulas seguintes:. 1. Aprovar a redução do
capital social da Sociedade no montante de 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), respeitando o
mínimo legal, e observando os preceitos supracitados na forma do artigo 1.082, inciso II e 1.083 do Código
Civil, mediante ao cancelamento de 1.500.000 (Um milhão e quinhentas) quotas da emissão da Sociedade,
detidas pela titular acima qualificada. 2. Em razão da redução do capital social constante no Item 1 acima, o
valor do capital social da Sociedade passa de R$ 3.025.520,00 (Três milhões, vinte e cinco mil e quinhentos
e vinte reais), divididos em 3.025.520 (Três milhões, vinte e cinco mil e quinhentas e vinte) quotas, para R$
1.525.520,00 (Um milhão, quinhentos e vinte e cinco mil e quinhentos e vinte reais), dividido em 1.525.520 (Um
milhão, quinhentas e vinte e cinco mil e quinhentas e vinte) quotas, com valor nominal unitário de R$ 1,00.
Parágrafo único: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado. 3. Permanecem inalteradas
as demais cláusulas.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1064113-13.2018.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). CARLOS
EDUARDO PRATAVIERA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CHRISTIAN MATARAZZO SUPLICY, RG
12.693.174-4, CPF 083.374. 678-27, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado
de Educação e Cultura Ltda S/C SINEC, objetivando a cobrança oriunda do inadimplemento dos serviços
educacionais prestados no ano letivo de 2014. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 27.818,94 (agosto/2017), devidamente
atualizada, bem como dos honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente
embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Não havendo resposta, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de junho de 2020.   05 e .09.09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1038943-39.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Fausto Dalmaschio Ferreira, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RICARDO FEITOZA DA SILVA, RG 504306571, CPF 389.473.528-70, que lhe
foi proposta uma ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança por parte de Ana Paula
Catalano Zanini, objetivando o pagamento da dívida de R$ 22.975,62 (01/07/2020), devidamente atualizada,
referente à locação para fins residenciais do imóvel situado à Rua Charles Spencer Chaplin, nº 243, apto 104, Edifício
Chamonix, São Paulo/SP, CEP: 05664-015. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de julho de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 40 DIAS. PROCESSO Nº 1053973-53.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Sachsida Garcia, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Andre Santin CPF: 787.510.989-20, que Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social CNPJ:
33.544.370/0014-63 (entidade mantenedora do Colégio São Luis) ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Sumário,
objetivando o recebimento de R$ 5.521,99 (Junho/2014), representada pelo inadimplemento das mensalidades de
Março e Abril de 2011 do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando o
requerido em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 40 dias supra, conteste o feito,
sob pena de presumiremse verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de julho de 2020.  05 e 09/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007232-74.2016.8.26.0011. O(A) MM.
Juiz(a)  de Dire i to da 5ª Vara Cível ,  do Foro Regional  XI  -  Pinheiros,  Estado de São Paulo,  Dr(a) .
Andre Salomon Tudisco,  na forma da Lei ,  etc.  FAZ SABER a(o) LEONOR GIMENES BRAGA NITOLI,
Bras i le i ra ,  Casada,  Empresár ia ,  RG 161821856,  CPF 054.313.808-93,  que lhe fo i  proposta uma
ação de Cumprimento de sentença por parte de Mercabenco Mercant i l  e Administradora de Bens e
Consórc ios  LTDA.  Encont rando-se o  réu em lugar  incer to  e  não sab ido,  fo i  de terminada a  sua
INTIMAÇÃO, por EDITAL, do bloqueio parc ia l  do valor  do crédi to em execução (R$ 4.817,88 – Banco
C6 S.A. e R$ 25,00 – Banco Inter  e R$ 22,59 -  Banco Brasi l ) ,  bem como transferência do valor  e sua
efet ivação em penhora.  Será o presente edi ta l ,  por extrato,  af ixado e publ icado na forma da le i .
NADA MAIS. Dado e passado nesta c idade de São Paulo,  aos 22 de ju lho de 2020.      05 e 09/09

Companhia Müller de Bebidas 
C.N.P.J. nº 03.485.775/0001-92 - NIRE 35.300.174.054

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária

-
-

dem do dia: “(i)  (ii) 
-
-

rada”. 

 
Ricardo Gonçalves
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2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1006554-32.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian
Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Sociedade Paulista de Terrenos, Auzelino Alves
Rodrigues, José Fernandes Tem-tem e s/m Maria Adelina Fernandes Temtem, Maria Manuela Gomes
Fernandes Duarte e s/m Antonio da Conceição Duarte, Maria José Gomes Fernandes Monteiro, Thiago Artur
Fernandes Monteiro, Conceição Odete Fernandes Martins de Cais e s/m Celesino de Cais e Cirilo Benedito
da Costa, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou
sucessores, que Clayton Selani e Miriam Mabel Selani ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Osvaldo Pires da Silva nº 39/45, Jardim São Luiz Santo
Amaro, São Paulo/SP, Cep.: 05813-070, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a
fluir após o prazo de 20 (vinte) dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei

J - 08 e 09/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 10 DIAS. PROCESSO Nº 1034133-52.2017.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 36ª 
Vara Cível, do Foro da Capital/SP, A Dra. Thania Pereira Teixeira De Carvalho Cardin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(os)  VENTANA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 10.236.730/0001-40 e LUCIANO CAPPELLI, CPF: 106.569.088- 66, 
RG/RNE: 13608409-6, que lhes foi proposta uma ação de Monitória por parte de DIRECT TELECOM E INSTALACOES 
LTDA, antiga DM SOLUÇÕES LTDA-EPP, para cobrança da quantia de R$ 20.503,52 (abril/17). Ref. prestação de 
serviços. Encontrando-se os réus em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a 
fluir dos 10 dias supra, pague o débito, ficando isento de custas processuais, acrescido de honorários advocatícios 
equivalentes a 5% do valor do débito (art. 701 do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial 
em mandado executivo. Decorridos os prazos supra no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular 
prosseguimento ao feito (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  
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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

CMEG Brazil 1 Participações Ltda.
CNPJ 09.279.194/0001-80

Demonstrações Contábeis - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais, exceto o Lucro / (Prejuízo) Líquido por quota expresso em R$)
Balanços Patrimoniais

A Diretoria

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Passivos 2017 2016
Circulantes
  Fornecedores 95 36
  Obrigações sociais 315 365
  Obrigações tributárias 1.805 3.285
  Dividendos a pagar - 175.000
Total dos passivos circulantes 2.215 178.686
Patrimônio líquido
  Capital social 98.670 703.670
  Reserva legal 2.028 -
  Lucros (Prejuízos) acumulados 17.950 329.411
Total do patrimônio líquido 118.648 1.033.081

Total dos passivos e patrimônio líquido 120.863 1.211.767

Ativos 2017 2016
Circulantes
 Caixa e equivalentes de caixa 4.213 30.964
 Instrumentos financeiros ao valor justo 
   por meio do resultado - 715.611
 Outros valores a receber - 8.931
 Antecipação aos cotistas - 430.000
 Adiantamentos a fornecedores 156 81
 Impostos a recuperar 116.125 25.597
Total dos ativos circulantes 120.494 1.211.184
Não circulantes
 Imobilizado 369 583
Total dos ativos não circulantes 369 583
Total dos ativos 120.863 1.211.767

Demonstrações dos fluxos de caixa

Demonstrações do resultado abrangente

Demonstrações do resultado
2017 2016

Resultado de ativos financeiros mensurados 
  ao valor justo 57.147 421.693
  Despesas tributárias (667) (1.312)
  Despesas com marketing - (24)
  Despesas com pessoal (673) (915)
  Despesas gerais e administrativas (12) (588)
  Despesas com serviços de terceiros (778) (512)
  Despesas com viagens (26) (5)
  Despesa com depreciação (214) (180)
  Juros sobre capital próprio e dividendos recebidos - 23.601
Resultado antes do resultado financeiro 54.777 441.758

2017 2016
Receitas e despesas financeiras
  Receitas financeiras - 437
  Despesas financeiras (1.545) (1.769)
Total do resultado financeiro (1.545) (1.332)
Lucro / (Prejuízo) antes do imposto de renda 
  e da contribuição social 53.232 440.426
Imposto de renda corrente (9.307) (20.710)
Contribuição social sobre o lucro líquido corrente (3.358) (7.463)
Lucro / (Prejuízo) do exercício 40.567 412.253
Lucro / (Prejuízo) por quota 0,0157 0,0041

2017 2016
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 40.567 412.253
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do exercício 40.567 412.253

Capital
social

Reserva
legal

Lucros (prejuízos)
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2015 1.053.670 11.057 81.101 1.145.828
Resultado abrangente do exercício - - 412.253 412.253
Redução de capital (350.000) - - (350.000)
Distribuição de dividendos - - (175.000) (175.000)
Reserva legal - (11.057) 11.057 -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 703.670 - 329.411 1.033.081
Resultado abrangente do exercício - - 40.567 40.567
Redução de capital (605.000) - - (605.000)
Distribuição de dividendos - - (350.000) (350.000)
Reserva legal - 2.028 (2.028) -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 98.670 2.028 17.950 118.648

Fluxo de caixa das atividades operacionais: 2017 2016
Lucro / (Prejuízo) Líquido 40.567 412.253
Ajustes por:
Depreciação 214 180
Juros sobre capital próprio - (26.051)
Variação monetária 8.931 -
Ajuste ao valor justo - ativos financeiros (57.147) (322.481)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Recebimento de juros - 17.122
Adiantamento a fornecedores (74) 92
Antecipação aos cotistas 430.000 (430.000)
Impostos a recuperar (90.528) (18.725)
(Redução) aumento nos passivos operacionais:
Fornecedores 58 29
Salários, provisões e encargos sociais (50) 1
Impostos a recolher (1.480) 1.613
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades
  operacionais 330.491 (365.967)
Fluxo de caixa das atividades de Investimentos:
Venda/Aquisição de Ações, líquida 772.758 384.092
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades 
  de investimentos 772.758 384.092
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Redução de capital (605.000) (350.000)
Pagamento de dividendos (525.000) -
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades 
  de financiamentos (1.130.000) (350.000)
Aumento (redução) líquido no saldo de caixa e 
  equivalentes de caixa (26.751) (331.875)
Demonstração do aumento no caixa e 
  equivalentes de caixa
Saldo de caixa e equivalentes de caixa 
  no início do exercício 30.964 362.839
Saldo de caixa e equivalentes de caixa 
  no final do exercício 4.213 30.964
Aumento (Redução) no saldo de caixa e
  equivalentes de caixa (26.751) (331.875)

Demonstrações de fluxo de caixa
Fluxo das atividades operacionais 2019 2018
  Lucro líquido do exercício 36.122.117,24 10.167.104,52
Ajuste de:  Depreciações e amortizações 110.499,96 76.716,04
  Resultado de controladas reconhecido
    por equivalência patrimonial (12.579.869,22) (11.478.716,73)
  Ganhos na reavaliação de participações
    existentes (24.556.215,51) -
Variação no capital circulante
  Contas a receber (81.352,84) (14.489,82)
  Impostos a recuperar 651,08 (1.017,72)
  Adiantamentos a fornecedores 165.643,73 (116.643,73)
  Estoque - (1.726.113,42)
  Fornecedores (228.321,73) 235.221,31
  Impostos e contribuições a recolher (19.851,39) 20.721,88
  Outros passivos circulante e não
    circulantes (760,00) 760,00
Caixa líquido aplicado nas atividades
  operacionais (1.067.458,68) (2.836.457,67)
Fluxo de caixa das atividades de
  investimentos
  Investimentos - 3.008.640,00
  Imobilizado - (396.500,00)
  Dividendo recebido 9.025.920,00 -
Caixa líquido gerado pelas atividades
  de investimento 9.025.920,00 2.612.140,00
Fluxo de caixa das atividades de
  financiamentos
  Partes relacionadas (1.363.407,92) 1.284.588,60
  Aumento de capital - 1.726.113,42
  Dividendos pagos (7.247.945,76) (2.043.485,46)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado
  pelas atividades de financiamento (8.611.353,68) 967.216,56
Aumento (redução) de caixa e
  equivalentes de caixa, líquidos (652.892,36) 742.898,89
  Caixa e equivalentes de caixa 
    no início do exercício 1.191.158,44 448.259,55
  Caixa e equivalentes de caixa 
    no final do exercício 538.266,08 1.191.158,44

Ativo 2019 2018
Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 538.266,08 1.191.158,44
  Aluguéis a receber 108.140,64 26.787,80
  Impostos a recuperar 814,68 1.465,76
  Imóveis destinados à venda 2.894.285,57 2.894.285,57
  Dividendos a receber 46.602.580,00 -
  Adiantamentos a fornecedores - 165.643,73
Total do ativo circulante 50.144.086,97 4.279.341,30
Não circulante
Realizável a longo prazo
  Partes relacioandas 80.955,93 -

80.955,93 -
  Investimentos 87.793.131,33 99.403.162,19
  Imobilizado líquido 323.721,02 434.220,98
Total do Ativo Não Circulante 88.197.808,28 99.837.383,17
Total do Ativo 138.341.895,25 104.116.724,47

Balanço patrimonial

Demonstrações de Resultados
2019 2018

  Receita líquida de locação 167.569,10 148.537,55
  Custo das locações (284.387,78) (205.160,84)
Lucro bruto (116.818,68) (56.623,29)
  Despesas administrativas (910.172,00) (1.320.719,43)
  Participação nos lucros de controladas avaliadas
 pelo método de equivalência patrimonial 12.579.869,22 11.478.716,73
  Outras ganhos, líquidos 24.554.757,69 64.062,83

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Social Reserva de lucros Lucros Acumulados Total

Em 1º de janeiro de 2018 26.545.146,40 46.554.970,85 19.621.928,00 92.722.045,25
Lucro líquido do exercício - - 10.167.104,52 10.167.104,52
Aumento do capital 1.726.113,42 - - 1.726.113,42
Dividendos - - (2.043.485,46) (2.043.485,46)
Transferência entre reservas - 17.578.442,54 (17.578.442,54) -
Em 31 de dezembro de 2018 28.271.259,82 64.133.413,39 10.167.104,52 102.571.777,73
Ajuste de exercícios anteriores - - 6.882.384,41 6.882.384,41
Saldo de abertura ajustado em 1º de janeiro de 2019 28.271.259,82 64.133.413,39 17.049.488,93 109.454.162,14
Lucro líquido do exercício - - 36.122.117,24 36.122.117,24
Dividendos - - (7.247.945,76) (7.247.945,76)
Transferência entre reservas - 45.923.660,41 (45.923.660,41) -
Em 31 de dezembro de 2019 28.271.259,82 110.057.073,80 - 138.328.333,62

Passivo e patrimônio líquido 2019 2018
Circulante
  Fornecedores 6.946,00 235.267,73
  Obrigações tributárias 4.479,02 24.330,41
  Outras contas a pagar - 760,00
Total do Passivo Circulante 11.425,02 260.358,14

Não circulante
Partes relaciionadas 2.136,61 1.284.588,60
Total do passivo não circulante 2.136,61 1.284.588,60

Patrimônio Líquido
  Capital social 28.271.259,82 28.271.259,82
  Reserva de Lucros 110.057.073,80 74.300.517,91
Total do patrimônio líquido 138.328.333,62 102.571.777,73

  
Total do passivo e patrimônio líquido 138.341.895,25 104.116.724,47

Diretoria
Judival Alves de Aguiar Junior - Contador - CRC SP 215395

AMARILIS AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 02.393.259/0001-75

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro - (Em reais)

2019 2018
Lucro operacional 36.107.636,23 10.165.436,84
  Receitas financeiras, líquidas 37.984,29 38.712,97
Lucro antes do imposto de renda 
  e contribuição social 36.145.620,52 10.204.149,81
  Imposto de Renda e contribuição
    social (23.503,28) (37.045,29)
Lucro líquido do exercício 36.122.117,24 10.167.104,52

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE PARELHEIROS
OFICIAL - ODÉLIO ANTONIO DE LIMA

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

DOUGLAS VIANA DE SOUZA E POLYANA  LIMA DA CONCEIÇÃO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MOTOBOY, SOLTEIRO, NASCIDO EM PEDRA DO ANTA, MG, NO DIA 11/12/1995,
RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE PAULO CIPRIANO DE SOUZA E DE MARTA
APARECIDA VIANA SOUZA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 12/06/1998, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE
RAIMUNDO CRISTOVAM DA CONCEIÇÃO E DE LUCIDALVA BORGES LIMA.

ADILSON DE BRITO E MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
GARÇON, DIVORCIADO, NASCIDO EM PRESIDENTE PRUDENTE, SP, NO DIA 17/09/1966,
RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE JORGE DE BRITO E DE MARIA LUIZA DE
BRITO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, ATENDENTE, DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP, NO DIA 20/04/1970, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE JUAREZ
LAZARO DA SILVA E DE EFIGÊNIA DE SOUZA SILVA.

JOSÉ ADEMAR DE SOUZA E CLAUDIA APARECIDA LUCAS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
EMPRESÁRIO, DIVORCIADO, NASCIDO EM MONTE APRAZÍVEL, SP, NO DIA 25/05/1952, RESIDENTE
E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ DE SOUZA JESUS FILHO E DE MARIA AUGUSTA
CARDOZO DE SOUZA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, DIVORCIADA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 21/09/1970, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP,
FILHA DE JOSÉ TITO LUCAS E DE MARIA MADALENA PACHECO LUCAS. TRATA-SE DE CONVERSÃO
DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO.

MAILSON MATOS DA SILVA E JULLY VIEIRA MATOS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AJUDANTE, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 15/02/1993, RESIDENTE E
DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE ERNESTO FERREIRA DA SILVA NETO E DE MARILEIDE
DA CRUZ MATOS SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUTONOMA, SOLTEIRA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 18/06/1998, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE
MANOEL FRANCISCO DE MATOS E DE ELIENE SILVA VIEIRA.

DIEGO SILVA MACHADO E RAYNÁ MARIA MALVEZZI ANTÃO. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AUTONOMO, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 28/09/1992, RESIDENTE E
DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOEL FRANCISCO MACHADO E DE MARIA APARECIDA
DA SILVA MACHADO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, ESTUDANTE, SOLTEIRA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 25/12/2001, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE
VLADIMIR ANTÃO E DE ELIANA DE CASSIA MALVEZZI VALENÇA.

OSEIAS MACEDO LIMA LEANDRO E ALEXIA SANDY SILVA LUIZ.  ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ATENDENTE, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 17/08/2000, RESIDENTE
E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE LEONARDO DA SILVA LEANDRO E DE VERA LUCIA
MACEDO LIMA LEANDRO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, ESTUDANTE, SOLTEIRA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 26/11/2002, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP,
FILHA DE ALEX SANDRO LUIZ E DE MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA.

MANOEL ALVES DE SOUZA E NATALIA DE JESUS GOMES ALMEIDA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AJUDANTE, SOLTEIRO, NASCIDO EM JUAZEIRO DO NORTE, CE, NO DIA 21/11/1969,
RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE RAIMUNDO ALVES DE SOUZA E DE RAQUEL
BATISTA DE SOUZA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR DE LIMPEZA, SOLTEIRA,
NASCIDA EM DIADEMA, SP, NO DIA 26/12/1993, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA
DE EDVALDO CONCEIÇÃO DE ALMEIDA E DE HELENICE DE JESUS GOMES.

BRUNO LUCIO DO NASCIMENTO BRANDÃO E MAYARA APARECIDA DIAS COSTA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUTONOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM PALMARES, PE, NO DIA 11/
05/1995, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ LUCIO SOARES BRANDÃO
E DE BENEDITA MARIA DO NASCIMENTO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR,
SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 21/01/1998, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO
PAULO, SP, FILHA DE MÁRCIO GLEIK COSTA E DE MARLI DIAS LINS.

CARLOS ALBERTO AFFONSO E IVONETE OLIVEIRA DA CRUZ. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, COMERCIANTE, SOLTEIRO, NASCIDO EM ADAMANTINA, SP, NO DIA 28/07/1972,
RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE NELSON APARECIDO AFFONSO E DE INEZ
GALLINAAFFONSO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, CABELEIREIRA, SOLTEIRA, NASCIDA
EM PEIXE, TO, NO DIA 25/09/1975, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE PEDRO
ANTONIO DE LIVEIRA E DE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA.

PAULO SERGIO PAZ E ANA LETICIA DOS SANTOS OLIVEIRA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
EDITADOR SOCIAL, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 08/04/1991, RESIDENTE E
DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE PAULO ANTONIO PAZ E DE CECILIA ALVES DA PAZ. ELA,
DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, BANCARIA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 26/
06/1997, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE MANOEL SOUZA OLIVEIRA E DE
ALTINA SOUZA DOS SANTOS.

FABIANO MOURA DA SILVA E JADEÍLSA BATISTA SIMÕES. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
OPERADOR DE LOJA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 05/09/1994, RESIDENTE E
DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE ALUIZIO GOMES DA SILVA E DE MARIA HELENA DE
MOURA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, OPERADOR DE LOJA, DIVORCIADA, NASCIDA
EM IBIRAJUBA, PE, NO DIA 30/08/1991, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ANTONIO SIMÕES NETO E DE MARIA JOSÉ ROCHA SIMÕES.

SANDRO DE OLIVEIRA DAMASCENO JUNIOR E VANESSA MARCIANO.  ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, CABELEIREIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 08/12/1992,
RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE SANDRO DE OLIVEIRA DAMASCENO E DE
CARMEN LÚCIA NAVES DOS SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR DE
TRANSPORTE ESCOLAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 04/07/1991, RESIDENTE
E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE E DE CLEUSA DA CONCEIÇÃO MARCIANO.

GILSON ALVES DE OLIVEIRA E ROSILENE GOMES FERREIRA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, RESTAURADOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM JEQUITAÍ, MG, NO DIA 24/04/1972,
RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA E DE
MARIA AGRIPINA DE OLIVEIRA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR DE COZINHA,
SOLTEIRA, NASCIDA EM MONTES CLAROS, MG, NO DIA 18/06/1978, RESIDENTE E DOMICILIADA
SÃO PAULO, SP, FILHA DE MANOEL ATAIDE FERREIRA E DE MARIA DA GLÓRIA GOMES FERREIRA.

FABIO AUGUSTO BORTOLASSI E ANA  CRISTINA PEREIRA  DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AGENTE DE LOCAÇÃO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 26/08/1983,
RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE E DE NEIDE DISOLINA BORTOLASSI. ELA,
DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, ATUÁRIA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 06/
02/1990, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE VALDENOR FRANCISCO DA SILVA
E DE JIDALMA PEREIRA COELHO.

FERNANDO BATISTA SANTOS JUNIOR E JAQUELINE DA SILVA OLIVEIRA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, PROTÉTICO, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 29/06/1981,
RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE FERNANDO BATISTA SANTOS E DE MARILÚ
APARECIDA MERIS SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, ATENDENTE, VIÚVA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 24/04/1991, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE
EDUARDO LUIZ DE OLIVEIRA E DE MARIA DO SOCORRO DA SILVA.

ENÉAS DA SILVA MOTA E MARINILDA GUILHERME DOS SANTOS.  ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, PINTOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM CAMAÇARI, BA, NO DIA 11/11/1980, RESIDENTE E
DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO PEREIRA MOTA E DE MARIA CARMOSINA DA SILVA
MOTA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM MATA GRANDE,
AL, NO DIA 15/07/1973, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE AUGUSTO
IRMÃO E DE PASTORA GUILHERME DOS SANTOS.

RODRIGO VASQUES E CRISTIANE MARIA DOS SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AUXILIAR DE LAVAGEM, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 05/10/1983, RESIDENTE
E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE CARLOS VASQUES E DE ANGELA PEREIRA VASQUES.
ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR DE LIMPEZA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP, NO DIA  14/09/1982, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE E DE MARIA DE
LOURDES DOS SANTOS.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1090356-59.2016.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 21ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria
Carolina de Mattos Bertoldo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) Yury Evguenievitch Vdovin CPF:
233.363.278-79, que Associação Nóbrega de
Educação e Assistência Social CNPJ: 33.544.370/
0014-63 (entidade mantenedora do Colégio São
Luis) ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento
Comum, objetivando o recebimento de R$ 8.805,36
(Agosto/2016), representada pelo inadimplemento
dos Contratos de Prestação de Serviços
Educacionais firmado entre as partes. Estando o
requerido em lugar ignorado, expede-se edital, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste
o feito, sob pena de presumiremse verdadeiros os
fatos articulados. Não sendo contestada a ação, o
réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 01 de julho de 2020.      05 e 09/09

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.

MAURO SHIGUEHARU OIDE JUNIOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, MÉDICO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 14/09/1985, RESIDENTE E
DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE MAURO SHIGUEHARU OIDE E
DE MARLUCI DA SILVA OIDE. FABIOLA YAEMI KANDA,  ESTADO CIVIL
DIVORCIADA, MÉDICA, NASCIDA EM SUZANO, SP, NO DIA 26/08/1982,
RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE YOSISHIRO KANDA
E DE NAOMI UCHIDA KANDA.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

17º SUBDISTRITO BELA VISTA
OFICIAL - FLÁVIA BENITO TEIXEIRA

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

USS SOLUÇÕES GERENCIADAS S.A.
CNPJ/MF nº 01.979.936/0001-79 - NIRE 35300337689

Ata da Reunião do Conselho de Administração em 24/08/2020.
Data, Hora e Local: 24/08/2020, às 18h, na sede da Companhia localizada na Cidade de Barueri-SP, na Rua 
Bonnard, 980, Edifício 19, sala 2, Condomínio Green Valley, Alphaville, CEP 06465-134. Convocação e Presenças: 
Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. 
Ordem do Dia: Deliberação sobre a reeleição dos Diretores da Companhia. Mesa: Sr. Daniel Braga Sterenberg 
- Presidente e Sr. Gibran Vega Marona - Secretário. Deliberações: Após discussão e exame, os Conselheiros 
tomaram a seguinte deliberação, por unanimidade: (i) reeleger o Sr. Gibran Vega Marona, RG 39.774.106-6 (SSP/
SP) e CPF 638.474.260-87, para o cargo de Diretor-Presidente da Companhia; o Sr. Guilherme Moretti Vergani, 
RG 30.652.702-9 (SSP/SP), CPF 224.278.448-02, para o cargo de Diretor Financeiro; o Sr. João Carlos Armesto, 
RG 29.380.997-5 (SSP-SP) e CPF 219.984.648-22, para o cargo de Diretor sem designação específica e o Sr. 
Rafael D’Angelo Machado, RG MG-9.020.224 (SSP-MG) e CPF 055.139.676-85, para o cargo de Diretor sem 
designação específica. O mandato dos Diretores ora reeleitos se encerrará no prazo de 2 anos a contar da presente 
data. A posse dos Diretores ora eleitos é realizada nesta data, conforme respectivo termo de posse assinado na 
presente data e que fica arquivado na sede da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos 
os presentes. Presenças: Mesa: Sr. Daniel Braga Sterenberg - Presidente e Sr. Gibran Vega Marona - Secretário. 
Conselheiros: Daniel Braga Sterenberg, Fernando Cezar Dantas Porfírio Borges, Philip George Walker, Michael 
Francis Bacon, Dimas de Camargo Maia Filho, Marcos Aurélio Couto, Daniel Lembo Schiller. Esta ata confere com 
a original arquivada em livro próprio. Mesa: Daniel Braga Sterenberg - Presidente; Gibran Vega Marona - Secretário. 
JUCESP 356.225/20-3 em 02/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

União Química Farmacêutica Nacional S.A.
CNPJ/MF nº 60.665.981/0001-18 (Matriz) - NIRE 35.300.006.658

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 10 de Julho de 2020
Data, Hora e Local: Realizada em 10 de julho de 2020, às 10:00 horas, no escritório administrativo da União Química Farmacêutica Nacional S.A. (“Companhia”), 
na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 16º andar, Conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, CEP. 05676-120, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia. Presença:
Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital com direito a voto da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas.
As procurações ficarão arquivadas na sede da Companhia. Composição da Mesa: Presidida pelo Sr. Fernando de Castro Marques e Secretariada pela Dra. Juliana
Olivia F. L. S. Martins. Ordem do Dia: Deliberar sobre a contratação de fiança bancária para garantia anual do contrato celebrado entre a Bionovis S.A. Companhia
Brasileira de Biotecnologia Farmacêutica (“Bionovis”) e a Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP. Deliberações: Dando início aos trabalhos, os Acionistas
examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas: Aprovar a celebração do Instrumento Particular de
Contrato de Fiança e Outros Pactos nº 6383231, entre a Bionovis, inscrita no CNPJ/MF sob nº CNPJ/MF nº 12.320.079/0001-17, e o Banco Safra S/A, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 58.160.789/0001-28, para garantia anual do contrato de financiamento celebrado entre a Bionovis e a Financiadora de Estudos e Projetos -
FINEP, com as seguintes características principais: (a) Valor de R$ 94.500.058,55 (noventa e quatro milhões, quinhentos mil, cinquenta e oito reais e cinquenta e 
cinco centavos), acrescido dos respectivos encargos, nos termos estabelecidos na cláusula quinta do contrato de financiamento nº 09.14.0001-00 celebrado
entre a Bionovis e a FINEP; (b) Prazo determinado de 01 (um) ano, a partir de 23/09/2020; (c) Comissão de fiança: 1,80% a.a.; (d) Forma de pagamento: antecipada 
e mensal; e (e) Garantia: fiança dos acionistas da Bionovis, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) cada, sem solidariedade entre os acionistas. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis fazer uso da palavra, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reabertos
os trabalhos, foi esta lida e aprovada por unanimidade pelos presentes, tendo sido assinada pelos presentes. São Paulo, 10 de julho de 2020. Fernando de Castro
Marques - Presidente da Mesa; Dra. Juliana Olivia F. L. S. Martins - Secretária. Acionistas: Robferma Administração e Participações Ltda. - p.p. Fernando de
Castro Marques; Cleita de Castro Marques, Cleide Marques Pinto - p.p Juliana Olivia F. L. S. Martins. MJP Administração e Participações Sociedade Simples
Ltda. - p.p. Fernando de Castro Marques. JUCESP nº 275.006/20-7 em 29/07/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BMPI Infra S.A. - CNPJ /MF n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186 - Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada 30/06/2020 -
Data, Hora e Local: 30/07/2020, às 15h, São Paulo/SP, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, n° 750, Conjunto 101, Bairro Itaim Bibi, CEP 04530-001.
Convocação: Dispensada. Presença: Presente todos os conselheiros. Mesa: Presidente: Sr. Guilherme Moreira Teixeira; Secretária: Sra. Alicia Maria
Gross Figueiró. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas Por Unanimidade: Instalada a reunião, foi aprovada, por unanimidade de votos a lavratura da
ata na forma de sumário dos fatos ocorridos. Após discutirem a matéria da Ordem do Dia, considerando o disposto no artigo 15, item (ii), do Estatuto
Social da Companhia, os Conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram: (i) A eleição do Sr. Bruno Costa Carvalho de Sena, RG nº 6.091.773 - SSP/
MG, CPF nº 011.836.976-86, com endereço na Rua Tuim, nº 186, Apartamento 41, Bairro Moema, São Paulo/SP para o cargo de Diretor Presidente;
(ii) A eleição da Sra. Alícia Maria Gross Figueiró, RG nº MG 2.093.810 - SSP/MG, CPF nº 556.869.236-04, com endereço na Rua Ouro Preto, nº 1.523,
Apartamento 1201, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, para o cargo de Diretora Administrativo-Financeiro; e (iii) A eleição do Sr. Miguel Luiz
Morad Noronha, RG nº 7.536.364 - SSP-SP, CPF nº 066.029.008-11, com endereço na Rua Edson, nº 640, Bloco B, Apartamento 181B, Bairro Campo
Belo, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor de Investimentos. Os diretores ora eleitos tomam posse neste ato e, para os efeitos do disposto no artigo
35, II, da Lei nº 8.934, de 18/11/94, bem como do disposto no inciso II, do artigo 53 do Decreto nº 1.800, de 30/01/96, e no §1º do artigo 147 da Lei nº
6.404/76, declaram que (i) não estão impedidos por lei especial ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,

fé pública ou a propriedade, ou a pena ou condenação criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou que os impeça de
exercer atividades empresariais ou a administração de sociedades empresariais; (ii) possuem reputação ilibada; e (iii) não ocupam cargo em sociedade

-
reços indicados acima, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia. Os mandados terão duração de dois anos, iniciando-se
nesta data e encerrando em 30 de julho de 2022. Encerramento: Formalidades Legais. São Paulo, 30 de julho de 2020. Guilherme Moreira Teixeira
- Presidente da RCA e Conselheiro; Alicia Maria Gross Figueiró - Secretária da RCA e Conselheira; Rosângela Duarte Campos Pezzi - Conselheira;
Bruno Costa Carvalho de Sena - Diretor Presidente eleito; Alícia Maria Gross Figueiró - Diretora Administrativo-Financeiro eleita; Miguel Luiz Morad
Noronha - Diretor de Investimento eleito. JUCESP nº 346.350/20-7 em 28/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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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.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006204-32.2017.8.26.0007 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Daniella Carla Russo Greco de Lemos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) Felipe Pereira da Matta 40659022826, CNPJ 18.208.905/0001-17, na pessoa de seu 
representante legal, que nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, requerida 

suas contas bancárias via sistema Bacen-Jud, no valor de R$ 544,33. Estando a executada 
em lugar ignorado, foi determinada a intimação da indisponibilidade por edital, para que em 

indisponibilidade em penhora, transferindo-se o montante constrito para a conta vinculada à 

publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                  B 05 e 09/09

EPIX CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - (Em constituição)
Extrato da Ata da Assembleia Geral de Constituição de 05/03/2020

Data, Hora, Local: 05/03/2020, às 10h, na sede social da Sociedade, na cidade de SP/SP. Presença e Convo-
cação: Convocados por carta, compareceram os fundadores e subscritores, representantes da totalidade do 
capital inicial da Sociedade, a saber; (i) Eduardo Braga Perdigão, RG nº 140442387 SSP/CE CPF(MF) nº 
314.742.843-53 e (ii) Jacqueline Braga Montenegro Bumaruf, RG nº 8.894.029-9 SSP/SP e CPF(MF) nº 
564.866.858-91. Mesa: Presidente: Sr. Eduardo Braga Perdigão, e secretária: Sra. Jacqueline Braga Monte-
negro Bumaruf. Deliberações: Constituição de uma Sociedade por Ações, sob a denominação de “Epix Capital 
Securitizadora S.A.”, na forma do projeto de Estatuto Social, o qual, aprovado por unanimidade pelos presentes, 
foi anexado, em sua íntegra, a Ata desta Assembleia. O Valor do Capital social é de R$ 100.000,00, representado 
por 10.000 ações ordinárias, nominativas sem valor nominal, emitidas pelo valor de R$ 10,00 cada uma. Confor-
me consta no Boletim de Subscrição,  foi realizada a integralização de 10% das ações subscritas na seguinte 
forma: (a) o Acionista Eduardo Braga Perdigão, subscreveu 5.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, no valor total de R$ 50.000,00, sendo integralizado inicialmente,  em moeda corrente nacional, o mon-
tante total de R$ 5.000,00, correspondente a 10% do capital subscrito pelo acionista em apreço, importância essa 
que o Sr. Presidente declara, desde logo, haver sido procedido o respectivo depósito em conta bancária no nome 
da Sociedade, nos termos da lei, passando o comprovante do depósito a fazer parte integrante desta Ata; e (b) 
Jacqueline Braga Montenegro Bumaruf, subscreveu 5.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
no valor total de R$ 50.000,00, sendo integralizado inicialmente, em moeda corrente nacional, o montante total 
de R$5.000,00, correspondente a 10% do capital subscrito pelo acionista em apreço, importância essa que o Sr. 
Presidente declara, desde logo, haver sido procedido o respectivo depósito em conta bancária no nome da So-
ciedade, nos termos da lei, passando o comprovante do depósito a fazer parte integrante desta Ata. Eleitos pelos 
acionistas fundadores, por unanimidade, o Sr. Eduardo Braga Perdigão, para o cargo de Diretor Presidente; e 
a Sra. Jacqueline Braga Montenegro Bumaruf, para o cargo de Diretor Superintendente, com mandato até 
04/03/2022, quando da realização da AGO que aprovar as contas do exercício a se encerrar em 31/12/2022. SP, 
05/03/2020. Eduardo Braga Perdigão - Acionista. Jacqueline Braga Montenegro Bumaruf - Acionista. JUCESP 
- 3530055466-3 em sessão de 21/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Conselho do FGTS reduz juros para
ampliar crédito no Norte e Nordeste

PÁGINA 8 Nacional
Jornal O DIA SP

QUARTA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE 2020

O Conselho Curador do Fun-
do de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS) aprovou na terça-
feira, (8), em reunião extraordi-
nária, redução de juros no cré-
dito imobiliário popular no Nor-
te e Nordeste. Segundo o Minis-
tério do Desenvolvimento Regi-
onal, que apresentou o voto no
conselho, o objetivo é promo-
ver o acesso de mais famílias ao
financiamento habitacional nes-
sas duas regiões, que têm, his-
toricamente, baixos índices de
contratação de financiamento
habitacional.

Nos últimos cinco anos, dos
recursos disponibilizados para o
Nordeste, 23% não foram utili-
zados por falta de demanda. No
caso do Norte, o percentual che-
ga a 78%.

Segundo o ministério, as
mudanças na sistemática de fi-
nanciamentos na área de habita-
ção popular vão possibilitar que

o FGTS tenha mais recursos dis-
poníveis para novas contrata-
ções. Haverá redução da parcela
de spread bancário (diferença
entre o valor pago pelo banco aos
correntistas e o cobrado nas ope-
rações de crédito) pago pelo fun-
do aos agentes financeiros ope-
radores do programa.

Conforme o novo desenho,
uma parcela maior da remunera-
ção dos agentes financeiros pas-
sa a ser assumida pelos mutuári-
os, que, por outro lado, serão be-
neficiados por juros finais mais
baixos ao longo do contrato.

As regiões Norte e Nordes-
te serão contempladas com a
redução de juros em até 0,5 pon-
to percentual para famílias com
renda até R$ 2 mil mensais. Os
juros poderão chegar a 4,25% ao
ano para cotistas do FGTS e, nas
demais, a 4,5%, ofertando a me-
nor taxa de juros na história num
programa habitacional. Com

isso, as famílias terão uma me-
nor prestação mensal na aquisi-
ção de novos imóveis pelo pro-
grama, explicou o ministério.

Parcelas suspensas
O Conselho Curador do

FGTS também aprovou uma me-
dida destinada às instituições fi-
nanceiras responsáveis pelas
operações de crédito do setor de
habitação popular. O conselho
suspendeu, por até seis meses,
o pagamento dos financiamentos
contratados por meio dos pro-
gramas Carta de Crédito Indivi-
dual, Apoio à Produção de Ha-
bitações e Carta de Crédito As-
sociativo. A proposta também
foi apresentada pelo Ministério
do Desenvolvimento Regional,
que atendeu pedido de bancos e
financeiras.

As operações de crédito fo-
ram realizadas com recursos do
FGTS. Segundo o ministério,

pleitos similares já foram aten-
didos em maio e junho deste ano,
em razão de demandas dos seto-
res de saneamento básico e mo-
bilidade urbana, devido a pande-
mia de covid-19.

A expectativa é gerar, duran-
te o período de suspensão, um
alívio para os agentes financei-
ros de até R$ 3 bilhões, contem-
plando os contratos de financia-
mento vigentes dos mutuários de
pessoa física. De acordo com o
ministério, a decisão não gera
prejuízos ao FGTS, já que não
significa o cancelamento, mas
a postergação das parcelas e a
diluição do débito ao longo do
período residual dos contratos.
Os pagamentos serão realiza-
dos de forma parcelada, com a
atualização financeira devida,
considerando que o início do
ressarcimento ao fundo se dará
a partir de janeiro de 2021.
(Agência Brasil)

A Polícia Federal cumpriu
na terça-feira, (8) dois manda-
dos de prisão e cinco de busca
e apreensão, na capital paulis-
ta, contra um grupo acusado de
fraudar ao menos 45 auxílios
emergenciais.

Segundo as investigações,
o grupo alterava os dados de
pessoas que teriam direito ao
benefício no Cadastro Único
para Programas Sociais do
Governo Federal (CadÚnico)
com o auxílio de funcionári-
os públicos. Assim, os car-
tões que permitem o saque do
auxílio emergencial eram en-

Exportação de carne do Brasil
aumenta 12% no ano até agosto

As exportações brasileiras
de carne bovina aumentaram
12% no acumulado do ano até
agosto, passando para cerca de
1,3 milhão de toneladas, com
impulso de importações pela
China, que elevou em 65,8% as
compras no mesmo período, in-
formou na terça-feira (8) a As-
sociação Brasileira de Frigorí-
ficos (Abrafrigo).

Os chineses, que ampliaram
compras diante da redução da
oferta de proteína animal por
impactos da peste suína africa-

na em seu plantel, responderam
por 62,4% de toda a carne bo-
vina exportada pelos brasilei-
ros no ano até agosto, disse a
Abrafrigo, com base em dados
do governo brasileiro.

O cálculo leva em considera-
ção o produto que entra pela China
continental (530.458 toneladas)
e pela cidade-estado de Hong
Kong (212.261 toneladas), infor-
mou, em nota, a associação.

Depois da China, o segundo
maior cliente do Brasil foi o
Egito, que importou 91.529 to-

neladas de janeiro a agosto, com
queda de 25,4% na comparação
anual.

O Chile veio na terceira posi-
ção com 50.360 toneladas adqui-
ridas (-34,2%), enquanto a Rús-
sia ficou com a quarta posição
com 43.177 toneladas (-4,6%).

Na quinta posição estão os
Estados Unidos, que elevaram as
compras em quase 40%, para
34.502 toneladas. Na sexta po-
sição, as Filipinas, com 25.660
toneladas (+23,4%), e, na séti-
ma, os Emirados Árabes, com

25.595 (-58,2%).
A Abrafrigo informou ainda

que o Brasil registrou, em agos-
to, novo recorde de exportações
para o mês, com um total de
191.141 toneladas de carne (in
natura e processada), com a Chi-
na levando 108 mil toneladas.

A receita em agosto alcan-
çou US$ 753,2 milhões, com
alta de 19% em relação ao mes-
mo mês de 2019. No ano, o fa-
turamento atingiu US$ 5,4 bi-
lhões, com crescimento de
23%. (Agência Brasil)

PF cumpre mandados
 contra acusados
de fraudar auxílio

emergencial
viados a endereços determina-
dos pelo grupo e sacados pe-
los fraudadores.

A quadrilha contava ainda,
de acordo com a Polícia Fede-
ral, com a colaboração de uma
funcionária de uma casa loté-
rica na zona sul paulistana, que
fazia o cadastro das senhas
para ter acesso ao dinheiro.

As interceptações telefôni-
cas feitas pela polícia mostram
ainda que o grupo atuava há cer-
ca de quatro anos, fraudando ou-
tros benefícios sociais, como
seguro-desemprego e Bolsa
Família. (Agência Brasil)

Durante o feriado prolonga-
do de 7 de setembro, entre a noi-
te de sexta-feira (4) e segunda-
feira, (7), 410 pessoas foram
detidas ou presas no estado de
São Paulo na Operação Indepen-
dência. Desse total, 100 eram
foragidos da Justiça.

A Operação Independência
foi uma iniciativa do governo
paulista para apoiar as prefeitu-
ras e tentar impedir a aglomera-
ção de pessoas no litoral, já que
isso facilita a disseminação do
novo coronavírus. Para a opera-
ção foram mobilizados 20 mil
policiais. O feriado, no entanto,
foi de praias lotadas e grandes
congestionamentos nas rodovi-
as paulistas.

Durante a operação, foram

Operação
Independência detém

410 pessoas no
feriado em São Paulo

apreendidos 397,9 quilos de
drogas e 30 armas de fogo, se-
gundo dados fornecidos pela
Secretaria de Segurança Públi-
ca. Também foram autuados 528
motoristas por consumo de ál-
cool, recusa ao teste do bafôme-
tro e embriaguez ao volante. A
Polícia Militar informou ainda
que recuperou 96 veículos pro-
dutos de roubo ou furto. Além
disso, foram feitos 647 salva-
mentos e 3.541 resgates.

Nas estradas paulistas, foram
aplicadas 26.031 multas por ex-
cesso de velocidade; 8.267 pela
não utilização do cinto de segu-
rança e outros dispositivos de
retenção; e 2.357 por ultrapas-
sagens pela contramão de dire-
ção. (Agência Brasil)

Em parceria com o Estado,
Itaipu injeta quase R$ 1 bilhão

A duplicação da Rodovia das
Cataratas (BR-469), a ampliação
da pista de pouso e decolagem
do Aeroporto Internacional de
Foz do Iguaçu, a segunda ponte
entre Brasil e Paraguai e a nova
perimetral com acesso na BR-
277 são as obras mais visíveis
de um pacote de investimentos
de cerca de R$ 1 bilhão progra-
mado pela Itaipu Binacional para
os próximos anos na região Oes-
te do Paraná. Esses compromis-
sos vultosos foram assumidos
pela usina em parceria com o
Governo do Estado e atendem
um dos principais objetivos da
usina, que é o desenvolvimento
econômico dos municípios que
integram sua área de atuação.

A parceria com a Itaipu Bi-
nacional nesses quatro grandes
projetos e em áreas estratégias
como saúde, educação e segu-
rança pública será fundamental
para marcar um novo ciclo de

desenvolvimento do Paraná, in-
clusive com possibilidade de
acelerar a retomada econômica
depois da pandemia. As interven-
ções colocam a termo gargalos
históricos da região, como a pis-
ta curta do aeroporto para voos
internacionais, a concentração
de caminhões na Ponte Interna-
cional da Amizade e uma BR-
469 com estrutura primária para
conectar o mundo às Cataratas
do Iguaçu, uma das maiores be-
lezas naturais da Terra.

“Eram demandas represadas
há mais de 20 anos e que con-
quistamos com muito diálogo.
Essa parceria do Governo do
Estado e do governo federal é
fundamental para a estratégia de
tornar o Paraná um hub logís-
tico da América do Sul. Va-
mos ampliar o intercâmbio, o
comércio e o turismo com o
mundo com esses investi-
mentos em modais integra-

dos”, afirma o governador Car-
los Massa Ratinho Junior. “Os
ganhos dessa união são inestimá-
veis para o Estado”.

A boa relação institucional
entre a Itaipu e o Estado do Pa-
raná segue uma diretriz do go-
verno federal. “A Itaipu Binaci-
onal está transformando cada
megawatt-hora produzido em le-
gado para a população paranaen-
se. Estamos construindo uma Foz
do Iguaçu da qual possamos cada
vez nos orgulhar mais, preparan-
do novos receptivos turísticos
para valorizar a nossa vocação e
criando infraestrutura para ajudar
o Estado no seu planejamento
logístico”, destaca o diretor-ge-
ral brasileiro de Itaipu Binacio-
nal, Joaquim Silva e Luna.

“O Ministério de Infraestru-
tura e Itaipu Binacional ‘inte-
gram’ a Secretaria Estadual de
Infraestrutura e Logística. Quan-
do se trabalha em conjunto a sa-

tisfação é redobrada e os ganhos
são enormes para a população do
Paraná”, ressalta o presidente Jair
Bolsonaro. “A Itaipu é um orgu-
lho por ser a hidrelétrica que mais
produz energia limpa no mundo,
mas também pela forma de admi-
nistração, pelos recursos para
investimentos em obras”.

A programação de aportes
financeiros da usina inclui, ain-
da, o novo Mercado Municipal
de Foz (R$ 9,3 milhões), mo-
dernização do Hospital Ministro
Costa Cavalcanti (R$ 64,7 mi-
lhões), ciclovias (R$ 17,3 mi-
lhões), fingers do Aeroporto de
Cascavel (R$ 3,9 milhões), par-
que linear em Cascavel (R$ 11
milhões), projetos de apoio para
a Secretaria de Segurança Públi-
ca (R$ 27,4 milhões), proteção
de bacias hídricas (R$ 25 mi-
lhões) e casas populares na Re-
gião Oeste (21,5 milhões), en-
tre outros. (AENPR)

Com a redução da incidência
e mortalidade pela covid-19 em
parte dos estados brasileiros, a
discussão sobre o retorno das
aulas presenciais ganha força. O
Amazonas saiu na frente e ini-
ciou as atividades presenciais
nas escolas ainda em agosto.
Mas em diversos estados a re-
tomada ainda gera polêmica.

Além do Amazonas, o gover-
no do Pará autorizou o início das
aulas em 1º de setembro. Em
Minas Gerais, cursos de pós-gra-
duação puderam reiniciar aulas
presenciais no sábado (5). No
Rio Grande do Sul e em Pernam-
buco, as unidades educacionais
podem funcionar a partir do dia
na terça-feira, (8). No Espíri-
to Santo, a data fixada foi a pró-
xima segunda-feira (14). As
aulas na rede privada do Rio de
Janeiro também tem início pre-
visto para a semana que vem.
Nas rede pública do Rio, no en-
tanto, a previsão é de retomada
em 5 de outubro.

No Distrito Federal, o go-
verno anunciou a volta às aulas
para o início de agosto, mas re-
cuou e ainda não definiu uma
data.  Em diversos outras unida-
des da Federação os governos
prorrogaram a suspensão das
aulas presenciais. É o caso do
Amapá e do Tocantins, até 30 de
setembro; e de Rondônia, até 3
de novembro;

As aulas continuam suspen-
sas, sem prazo para retorno em
estados como Roraima, Bahia,

Covid-19: retorno de
aulas presenciais é

controverso nos estados
Alagoas, Paraíba, Rio Grande do
Norte, Sergipe, Paraná e Santa
Catarina. No Maranhão, o gover-
no promoveu uma consulta so-
bre o tema, mas ainda não divul-
gou os resultados. No Piauí, o
governo iniciou um debate com
a comunidade sobre a volta do
3º ano do ensino médio.

Diversos estados reclassifi-
caram regiões e ou municípios.
Em Minas Gerais, pela primeira
vez uma região (a Norte) entrou
na última fase, com maiores per-
missões de funcionamento. Em
Sergipe o estado avançou da ban-
deira Amarela para a Verde. Em
Pernambuco, os municípios da
Região Metropolitana e da Zona
da Mata foram atualizadas para a
fase oito do plano de reabertu-
ra, que tem 11 etapas.

Algumas Unidades da Fede-
ração lançaram programas eco-
nômicos de retomada. No Rio
de Janeiro, foi criado o site
Turismo Consciente para esti-
mular o setor. Em Goiás, a se-
cretaria da Retomada foi insti-
tuída para coordenar as ações
governamentais. O Centro Cul-
tural Niemeyer foi reaberto.
No Paraná, o Parque Vila Velha,
em Ponta Grossa, também vol-
tou a receber visitantes no iní-
cio do mês.

Acompanhe a seguir o sexto
levantamento quinzenal da
Agência Brasil sobre a retoma-
da econômica e a flexibilização
do isolamento nos Estados bra-
sileiros. (Agência Brasil)

SP registra 53 mortes e 1.453 casos
de covid-19 nas últimas 24 horas

O estado de São Paulo con-
tabilizou, nas últimas 24 horas,
1.453 novos casos e 53 novas
mortes provocadas pelo novo
coronavírus. Foi o menor núme-
ro de mortes diárias contabili-
zadas para uma terça-feira des-
de o dia 21 de abril, também du-
rante um feriado prolongado. No
dia 21 de abril foram registra-
das 56 mortes.

Às terças-feiras o número
de mortes e de novos casos
costuma ser sempre mais alto
e até bater recordes, princi-
palmente com o atraso que
ocorre nas notificações duran-
te os finais de semana. No en-
tanto, o número de terça-fei-
ra, (8) pode ter sido baixo

como reflexo do feriado pro-
longado de ontem, 7 de se-
tembro.

Com isso, o estado de São
Paulo soma, desde o início da
pandemia, 31.430 óbitos e
858.783 casos confirmados do
novo coronavírus. Do total de
casos diagnosticados, 704.530
pessoas estão recuperadas, sen-
do 95.543 após internação.

Há 10.584 pessoas interna-
das em todo o estado em casos
suspeitos ou confirmados do
novo coronavírus, sendo 4.647
delas em estado grave. A taxa de
ocupação de leitos de unidades
de terapia intensiva (UTI) está
em 53,5% no estado e em 52,8%
na Grande São Paulo.

Na semana passada, que cor-
respondeu à 36ª Semana Epide-
miológica (de 30 de agosto a 5
de setembro), o estado de São
Paulo voltou a apresentar queda
no número de mortes e de novas
internações por covid-19. Foi a
quarta semana consecutiva de
queda na média móvel de ambos
os indicadores.

No número de mortes, a que-
da foi de 22%, passando de uma
média móvel de 252 mortes por
dia computada na 35ª Semana
Epidemiológica (23 a 29 de agos-
to) para 196 por dia na semana
passada. É a primeira vez, desde
a 22ª Semana Epidemiológica
(entre os dias 24 e 30 de maio),
que a média móvel de mortes fica

abaixo das 200 diárias.
Quanto às internações, a que-

da foi de 17%, passando de uma
média móvel de 1.714 novas in-
ternações por dia na 35ª Sema-
na para 1.418 na semana passa-
da. A média móvel é calculada
somando o total de casos regis-
trados na semana e dividindo-os
pelo número de dias.

Já em relação ao número de
casos, foram notificados 51.663
novos casos na semana passada,
uma média de 7.380 infecções
diárias, uma pequena queda em
relação à semana anterior, quan-
do foram notificados 52.178
novos casos, uma média móvel
de 7.454 novas infecções por
dia. (Agência Brasil)

Fogo ameaça parque conhecido pela
concentração de onças-pintadas

As chamas que há mais de
40 dias destroem parte do Pan-
tanal mato-grossense atingi-
ram o Parque Estadual Encon-
tro das Águas, localizado na
região de Porto Jofre, na cida-
de de Poconé (MT), a cerca de
102 quilômetros de Cuiabá.
Segundo o governo do Mato
Grosso, a região reúne a mai-
or concentração de onças-pin-

tadas do mundo.
Na terça-feira (8), o Corpo

de Bombeiros enviou mais
duas equipes para auxiliar os
46 bombeiros que já tentavam
conter o avanço do fogo na re-
gião, protegendo prioritaria-
mente as áreas onde há pousa-
das, fazendas ou uma das 140
pontes de madeira existentes
ao longo da Rodovia Transpan-

taneira (MT-060).
Na segunda-feira, (7), a

atuação de bombeiros e briga-
distas do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis
(Ibama) foi fundamental para
salvar sete crianças e duas mu-
lheres cuja casa estava cerca-
da pelo fogo, na região de Por-
to Jofre.

Além da presença de 122
agentes de vários órgãos públi-
cos e do emprego de cinco ae-
ronaves, o combate ao incêndio
dentro do parque estadual tem
o apoio de moradores da região,
que disponibilizaram máquinas,
carros-pipas e tratores para a
ação, que faz parte da Operação
Pantanal II, deflagrada em 7 de
agosto. (Agência Brasil)


