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Página 3

Página 2

Queda do PIB neste ano será ainda
menor do que a esperada, diz ministro

Pediatras encaminham
manifesto ao governo com

alerta sobre vacinação
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,28
Venda:       5,28

Turismo
Compra:   5,26
Venda:       5,58

Compra:   6,24
Venda:       6,24

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

33º C

17º C

Quinta: Dia de sol
com névoa fraca ao
amanhecer e à noi-
te.

Previsão do Tempo

Esporte

Agência
inglesa diz

que revisará
testes da

AstraZeneca
para covid-19

A agência reguladora médi-
ca do Reino Unido informou
na quarta-feira (9) que está
revisando com urgência as in-
formações disponíveis para
determinar se a AstraZeneca
pode reiniciar os testes de
sua vacina experimental con-
tra o novo coronavírus após
uma doença inexplicada em
um participante.

Em um e-mail, o diretor de
licenciamento da Agência Re-
guladora de Medicamentos e
Produtos para a Saúde
(MHRA), Siu Ping Lam, disse
que a instituição está trabalhan-
do com o Centro de Vacinas de
Oxford para revisar os dados de
segurança, de acordo com o
protocolo do estudo. Página 3

Alemanha diz
que Reino
Unido não
deve alterar

acordos
unilateralmente

O ministro da Economia
alemão, Peter Altmaier, dis-
se na quarta-feira (9) que os
acordos relacionados ao Bre-
xit precisam ser cumpridos,
acrescentando que o governo
britânico não deveria sobre-
carregar as conversas alteran-
do acordos existentes de for-
ma unilateral.

“O que está claro é que os
acordos combinados devem
ser honrados”, disse Altmaier
em uma coletiva de imprensa.
“Isso significa que as negocia-
ções não devem ser sobrecar-
regadas por quaisquer mudan-
ças unilaterais feitas ao con-
teúdo dos acordos entre a UE
e o Reino Unido.”       Página 3

A Sociedade Brasileira de
Pediatria (SBP) encaminhou, na
quarta-feira, (9), um manifesto ao
Ministério da Saúde, no qual pede
que sejam tomadas providências

urgentes para estimular a adesão
às campanhas de vacinação e fa-
cilitar o acesso da população a
esse serviço. O pedido dos pedi-
atras ocorre após a revelação de

que o país não atingiu a meta para
nenhuma das principais vacinas
infantis, conforme dados do Pro-
grama Nacional de Imunizações.

A manutenção do quadro atual
configura grave sinal de alerta para
as autoridades sanitárias, diz a SBP.

A presidente da Sociedade
Brasileira de Pediatria, Lucia Ro-
drigues Silva, disse que, indepen-
dentemente do contexto da pande-
mia da covid-19, estratégias devem
ser elaboradas de modo urgente
para que pais e responsáveis pos-
sam manter as cadernetas de vaci-
nação das crianças em dia.

“O cuidado com a saúde das
crianças e dos adolescentes é
uma missão que recai sobre pais
e responsáveis.              Página 6
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22º Rally RN 1500 larga nesta quinta

Riamburgo  Ximenes

A emoção vai começar! A
partir desta quinta-feira, dia
10, acontecerá o 22º Rally RN
1500, uma das mais importan-
tes provas do calendário naci-
onal e um dos mais técnicos e
queridos eventos do gênero.
Serão cinco etapas, até o dia
13, com cerca de 986 quilô-
metro percorridos na Paraíba
e Rio Grande do Norte, com
764,4 quilômetros de trechos
cronometrados. O primeiro
desafio será de 190 km, com
140 km de especial, entre
Campina Grande/Riachão do
Bacamarte/Campinas Grande,
com largada, às 8h, e chegada
no Parque do Povo.

O evento, organizado pela
KTC Produções e com super-
visão da Confederação Brasilei-
ra de Motociclismo (CBM) e
Confederação Brasileira de Au-
tomobilismo (CBA), é válido
pela segunda etapa do Brasilei-
ro de Rally Cross Country, reu-
nindo participantes nas catego-
rias Carros, Motos e UTVs.

A etapa de abertura será em
forma de laço, com largada e
chegada na capital da Paraíba.
Sempre trazendo a caracterís-
tica de uma disputa técnica e

com grande variedade de terre-
nos, o dia de quinta será comple-
to, exigindo muita navegação, com
curvas sinuosas, trechos de serra,
um pouco de areia, trial, pedras e
até uma pista de corrida. Como se
vê, um começo em grande estilo,
já colocando à prova pilotos, na-
vegadores e equipamento.

Além de Campina Grande e
Riachão do Bacamarte, na Paraí-
ba, o 22º Rally RN 1500 ainda pas-
sará por cidades do Rio Grande do
Norte como Parelhas, Jucurutu,
Triunfo, Assu, Porto do Mangue,
Areia Branca e Mossoró, onde ter-
minará a edição deste ano.

Alguns dos principais pilotos
e navegadores do país estarão
reunidos no rali. Entre os repre-
sentantes da região, destaque tam-
bém para o experiente Riambur-
go Ximenes, do Ceará, atual cam-
peão geral de UTVs. Ele estará ao
lado de Flávio de França (RN)
para tentar mais uma conquista na
prova e está animado com a parti-
cipação neste ano. Vale lembrar
que Riamburgo ainda tem no cur-
rículo vitórias no Rally RN 1500
em motos e carros.

 “O RN 1500 é uma prova
muito técnica, super competiti-
va e que levará todos os compe-

tidores a buscarem suas melho-
res performances para chegar na
frente. Portanto, defender o tí-
tulo aqui é uma grande respon-
sabilidade. Apesar da minha ca-
tegoria ser a Over45, é nela tam-
bém que estão alguns dos maio-
res talentos nacionais do espor-
te. Além deles, temos uma nova
geração que chegou ao rali nos
UTVs mostrando todo seu talen-
to e competitividade. Vai ser uma
disputa segundo a segundo. O
que me deixa muito feliz, pois
correrei da forma que mais gos-
to: com excelentes competido-

res e buscando o bicampeonato
na geral”.

COVID – 19
Em relação ao Covid-19 a

organização da prova adotou o
protocolo sanitário complemen-
tar de reforço setorial das duas
confederações, de automobilis-
mo e motociclismo, com o ob-
jetivo de preservar a saúde de
todos, ficando estabelecido que:
não será permitida a participação
de pessoas que tem ou teve tem-
peratura corporal superior a
37,5° nos últimos 05 dias; Tem

ou teve algum dos outros sin-
tomas nos últimos cinco dias,
a saber: perda de paladar, perda
de olfato, tosse seca, dificulda-
de respiratória, fadiga, conges-
tão nasal, dor de cabeça, diar-
reia; Esteve em contato direto
com pessoas positivas para Co-
vid-19 nos últimos 14 dias, ou
com seus próprios familiares,
mesmo que assintomático. O
uso de máscaras é obrigatório
em todo o período do evento e
de responsabilidade da equipe,
assim como o álcool em gel.

O 22º Rally RN 1500 é
uma realização da KTC Produ-
ções e supervisão da Confede-
ração Brasileira de Motociclis-
mo (CBM) e Confederação
Brasileira de Automobilismo
(CBA); Federação Potiguar de
Automobilismo (FPA) e Fede-
ração de Motociclismo do RN
(Femorn). Apoio Café São
Braz, Sebrae PB, Cachaça Matu-
ta, Armil Mineração Nordeste,
Fosco & CIA e parceria da Ges-
tus Soluções em Gestão, Arma-
ção Propaganda, Motofaz, Cons-
trutora e Incorporadora Andrade
Marinho, Bom Demais e Esco-
la Escritório. Mais informações
no site www.rn1500.com.br
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Shell busca manter a liderança nos campeonatos
da Stock Car e Copa Shell HB20 em Londrina

O fim de semana será
agitado para os representan-
tes da Shell, que tenta man-
ter em Londrina a liderança
dos campeonatos da Stock
Car e da Copa Shell HB20,
respectivamente com Ricar-
do Zonta e Diego Ramos.
Átila Abreu, Galid Osman e
Gaetano di Mauro também
estarão na pista. Nos últi-
mos anos, a Shell conquis-
tou vitórias na Stock Car em
Londrina tanto com Ricardo
Zonta,  em 2017, e Átila

Abreu, em 2018.
O paranaense Zonta vem de

um fim de semana de excelen-
tes resultados em São Paulo.
No sábado, subiu ao pódio na
terceira corrida da temporada
com um terceiro lugar. Já no do-
mingo, o piloto do carro #10 ven-
ceu pela segunda vez na carreira
a Corrida do Milhão, o que lhe
deu a ponta da tabela.

Átila Abreu vem fazendo uma
temporada consistente, e, com
pontos nas quatro corridas dis-
putadas até o momento, é o oita-

vo na tabela. Já Galid Osman, que
também pontuou em todas as
provas, tenta chegar no top 10 da
tabela, e Gaetano di Mauro bus-
ca seguir sua recuperação no
campeonato.

A etapa deste fim de semana
é numa das pistas mais traiçoei-
ras do campeonato: com 3.145
metros, o circuito de Londrina é
formado por trechos em subida
e descida, curvas de alta, média
e baixa velocidade, e um asfalto
que costuma causar um alto des-
gaste dos pneus.

Os pilotos da Stock Car te-
rão dois treinos livres, um na sex-
ta e um no sábado, dia no qual
também será disputada a classi-
ficação, ás 11h15. Domingo, se-
rão disputadas duas provas, às
12h30 e 13h35. O SporTV2
transmite ao vivo a classificação
e as duas corridas.

Também neste fim de sema-
na em Londrina, Diego Ramos
volta à pista para defender a li-
derança da Copa Shell HB20.
Com uma vitória em Goiânia
neste ano, o competidor da She-

ll soma 67 pontos na classi-
ficação geral, cinco a mais
do que seu concorrente mais
próximo.

Na sexta-feira, o piloto do
carro #113 disputará quatro
treinamentos livres. No sába-
do, serão disputadas mais uma
sessão livre, classificação e
a primeira prova. Domingo,
com inversão de grid, será re-
alizada a segunda prova do
fim de semana. O canal Ace-
lerados no YouTube mostra as
corridas ao vivo. 

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, afirmou na
quarta-feira, (9) que a queda
da economia brasileira neste
ano será ainda menor do que
as previsões atuais de analis-
tas. Ele disse que a atividade
econômica está se recuperan-
do mais rapidamente do que ele
mesmo esperava.

Em evento virtual do ban-
co suíço de investimentos
Credit Suisse, Guedes destacou
que as previsões de queda do
Produto Interno Bruto (PIB),
soma de todos os bens e servi-
ços produzidos no país, caíram

pela metade, quando conside-
radas as estimativas no início
da pandemia de covid-19, fi-
cando atualmente entre 4% e
5%. “Vai ser menos do que
isso. Estamos dando a volta
por cima.”

A previsão atual do Minis-
tério da Economia para a que-
da do PIB é 4,7%, mas, na se-
mana passada, o secretário es-
pecial de Fazenda, Waldery
Rodrigues, disse que a estima-
tiva deverá ser revisada. “To-
dos os dados que temos indi-
cam que o pior já passou”, dis-
se o secretário.         Página 3
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E-mails revelam que
Flamengo sabia dos perigos

no Urubu, diz Defensoria

Há 14 dias, 321 municípios
paulistas não registram óbitos

por covid-19

A Defensoria Pública do
Estado do Rio de Janeiro afir-
mou que uma troca de e-mails
entre funcionários do Flamen-
go, nove meses antes do incên-
dio do Ninho do Urubu, que

resultou na morte de dez jo-
vens atletas, mostra que o clu-
be já sabia da necessidade de
substituir as instalações elétri-
cas nos alojamentos de contê-
ineres.                           Página 6
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Taxa de mortalidade por
covid-19 em Paraisópolis

aumenta 240%
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O Governador João Doria
anunciou, na quarta-feira (9),
que o Produto Interno Bruto
(PIB) de São Paulo já alcança
níveis semelhantes aos do início
do ano, quando a economia ain-
da não sofria os impactos da pan-
demia do coronavírus. O desem-
penho positivo é reflexo de um
amplo plano de investimentos do
Governo de São Paulo para a re-
tomada econômica até 2022, ali-
ado às medidas de desoneração
dos cofres públicos.

 “A economia do Estado de
São Paulo começa a se recupe-
rar e o PIB do estado volta ao
mesmo nível que teve em janei-
ro deste ano, antes da pandemia.
O PIB de São Paulo chega a

103,2 pontos, praticamente o
mesmo observado em janeiro. O
desempenho da economia de
São Paulo é substancialmente
melhor do que o desempenho do
PIB do Brasil”, destacou o Go-
vernador João Doria.

O crescimento estimado do
PIB foi de 2,1% no mês de ju-
lho. Nos meses de maio e junho,
os índices foram de 4,5% e de
5,5%, respectivamente. Com
tais resultados, o PIB de São
Paulo chegou a 103,2 pontos. O
desempenho é semelhante ao
observado no mês de janeiro,
quando o PIB atingiu 103,4 pon-
tos e o país ainda não sofria os
impactos da pandemia.

O Governador João Doria

atribuiu o bom desempenho a
uma série de ações do Governo
de São Paulo, que vão proporci-
onar a recuperação econômica e
a geração de emprego e renda no
estado.

“Temos trabalhado em dois
eixos. O primeiro é o plano de
investimentos para recuperação
econômica, denominado reto-
mada 2021/2022, com busca de
investimentos internos e exter-
nos. E o segundo eixo é a refor-
ma e modernização administra-
tiva que enviamos à Assembleia
Legislativa com propostas para
o enxugamento da máquina pú-
blica do Estado”, pontuou o Go-
vernador.

Os números foram detalha-

dos pelo Secretário da Fazenda,
Henrique Meirelles. Ele indicou
que o PIB paulista avançou 1,8%
em julho, em comparação com
julho de 2019 e que, no acumula-
do de 12 meses, a atividade eco-
nômica do Estado avançou 0,4%.
“Estamos trabalhando no plano de
retomada para que São Paulo man-
tenha um ritmo forte de cresci-
mento”, disse Meirelles.

Os dados do PIB fazem par-
te do novo indicador PIB+30,
criado pela Fundação Seade para
disponibilização de informações
mais rápidas e precisas e utili-
zado pelo Governo de São Pau-
lo como apoio para tomada das
decisões, especialmente na área
econômica.

São Paulo tem queda na cobertura
de vacinas durante a pandemia

A cobertura das vacinas obri-
gatórias na infância caiu na ci-
dade de São Paulo durante o pe-
ríodo da pandemia do novo co-
ronavírus. Segundo as informa-
ções da Secretaria Municipal de
Saúde, houve uma queda em seis
das oito vacinas aplicadas em
crianças com até um ano de ida-
de. As maiores reduções de co-
bertura foram na tríplice viral,
que protege contra sarampo, ca-
xumba e rubéola, e na imuniza-
ção contra hepatite A.

A cobertura da tríplice viral
caiu de 99,98%, no primeiro se-
mestre de 2019, para 88,97% nos
primeiros seis meses deste ano.
Em relação a vacina contra hepa-
tite A, o percentual de crianças
imunizadas passou de 88,37%, no
ano passado, para 79,45%.

Com relação a vacina contra
o rotavírus, a poliomielite, a
pneumocócica 10 e a meningo-
cócica C, a redução da cobertu-
ra foi inferior a dois pontos per-
centuais. Todas atingem mais de
80% do público-alvo.

A BCG, contra tuberculose,
apesar de ter tido um aumento
no percentual de imunizados,
tem, atualmente, a menor cober-
tura – 56,8% do público-alvo. A
pentavalente (meningite, tétano,
difteria, coqueluche, hepatite B)
também teve um crescimento na
cobertura, atingindo os 100%
neste ano.

O programa de metas da Pre-
feitura de São Paulo estipula
como objetivo atingir 90% de
cobertura vacinal para BCG e
Rotavírus, e de 95% para as va-

cinas poliomielite, pentavalente,
pneumocócica 10, meningogó-
cica C conjugada, SCR (tríplice)
e hepatite nas crianças com me-
nos de 2 anos de idade no muni-
cípio.

A Prefeitura de São Paulo
informou, por nota, que todas as
vacinas do calendário nacional
para crianças estão disponíveis
em todas as unidades básicas de
saúde. A imunização acontece
seguindo os protocolos de segu-
rança contra a disseminação do
novo coronavírus. Também es-
tão à disposição as doses das
vacinas não obrigatórias para
adolescentes, adultos, indígenas,
gestantes e puérperas.

Pesquisa divulgada em junho
já indicava que, na percepção dos
pediatras, as famílias estavam

deixando a vacinação de lado
durante a pandemia. Segundo o
estudo divulgado pela Socieda-
de Brasileira de Pediatria (SBP),
73% dos médicos especializa-
dos em crianças acreditavam que
o calendário de vacinação não
estava sendo cumprido.

Na ocasião, a presidente da
SBP, Luciana Rodrigues Silva,
alertou que a redução da imuni-
zação pode aumentar os riscos
de doenças que foram elimina-
das ou tem baixa prevalência atu-
almente. “Nós não queremos que
doenças que já estão erradicadas
ou diminuíram muito voltem a
nos assustar”, enfatizou a sobre
a importância do cumprimento
do calendário vacinal mesmo
durante o período de quarente-
na. (Agência Brasil)

Há 14 dias, 321 municípios paulistas
não registram óbitos por covid-19

O coordenador executivo do
Centro de Contingência do Co-
ronavírus em São Paulo, João
Gabbardo, disse na quarta-feira,
(9) que, dos 645 municípios pau-
listas, 321 não registram mor-
tes provocadas pelo novo coro-
navírus há 14 dias. Se forem con-
siderados apenas os últimos sete
dias, não há registro de mortes
por óbitos por covid-19 em 422
municípios do estado.

“São indicadores bastante
positivos”, afirmou Gabbardo.

Com 7.793 novos registros
da doença e mais 391 mortes
nas últimas 24 horas, o estado
de São Paulo soma agora
866.576 casos confirmados do
novo coronavírus, com 31.821
mortes. Do total de casos diag-
nosticados, 717.423 pessoas
estão recuperadas, sendo 96.163
após internação.

Há 4.525 pessoas internadas
em unidades de terapia intensi-
va (UTI) de todo o estado em
casos suspeitos ou confirmados
do novo coronavírus, além de
6.059 em leitos de enfermarias.

A taxa de ocupação de leitos de
UTI é de 53,1% no estado (a
mais baixa desde o início da pan-
demia) e de 52,6% na Grande
São Paulo.

Nesta semana, o estado vem
apresentando novamente queda
no número de óbitos e no núme-
ro de novas internações pela do-
ença. Os dados desta semana, no
entanto, só serão finalizados no
próximo sábado (12).

“Melhoramos [nossos indi-
cadores], mas não estamos no
nosso normal. Isso só será pos-
sível com a presença de vacinas.
Quanto mais vacinas, maior a
possibilidade de conseguirmos
imunizar toda a população. En-
quanto isso, as regras sanitárias
de distanciamento e de evitar
aglomerações são necessárias”,
disse Jean Gorinchteyn, secre-
tário estadual da Saúde.

Aglomeração nas praias
No feriado prolongado de 7

de Setembro, milhares de pes-
soas lotaram as praias do litoral
paulista. Também foram vistas

aglomerações em parques e em
bares e restaurantes de diversas
cidades. Segundo o Centro de
Contingência do Coronavírus
em São Paulo, os impactos des-
sas aglomerações sobre os indi-
cadores relacionados à pande-
mia só serão conhecidos em 15
dias, já que leva algum tempo
para que apareçam os primeiros
sintomas.

O coordenador do Centro
de Contingência, José Medi-
na, faz recomendações às pes-
soas que estiveram em alguma
dessas aglomerações e come-
çam a sentir sintomas seme-
lhantes aos de uma gripe ou
relacionados à perda de olfa-
to e de paladar. O primeiro
cuidado para minimizar possí-
veis danos é evitar a possibi-
lidade de transmissão para pa-
rentes, principalmente em fa-
mílias que que residam idosos,
diabéticos e portadores de do-
ença cardiovascular ou com al-
guma comorbidade.

“Nessa situação, é necessá-
rio usar máscara facial em casa

e fazer um distanciamento cons-
ciente. Após as aglomerações, é
nesses dias [desta semana] que
as pessoas começarão a desen-
volver algum sintoma. Aí, elas
deverão procurar uma unidade
básica de saúde, algum atendi-
mento médico, para que possa
fazer o teste do PCR [exame que
identifica e confirma a presen-
ça ativa do novo coronavírus]”,
acrescentou Medina.

Operação nas praias
Segundo a Secretaria estadu-

al da Saúde, a Vigilância Sanitá-
ria fez 2.170 inspeções em es-
tabelecimentos comerciais du-
rante o feriado prolongado de 7
de Setembro para verificar se
estavam atendendo as exigênci-
as sanitárias para o combate à
covid-19, entre as quais a obri-
gatoriedade do uso de máscara.

Do total de estabelecimen-
tos inspecionados, 79 foram au-
tuados. Só na Baixada Santista
foram feitas 899 inspeções e 64
estabelecimentos foram autua-
dos. (Agência Brasil)

Taxa de eficiência da CoronaVac
em idosos é de 98%, diz Doria

O governador de São Paulo,
João Doria, disse na quarta-fei-
ra, (9) que a vacina chinesa Co-
ronaVac, que está sendo produ-
zida com apoio do Instituto Bu-
tantan, tem apresentado 98% de
eficácia no combate ao novo
coronavírus em idosos. A vacina
ainda está em fase de testes. No
Brasil, 9 mil voluntários da área
da Saúde participam da testagem
com a CoronaVac, que está na
Fase 3 de testes em humanos.

“Os testes demonstram que
a vacina CoronaVac é segura e
tem taxa de eficiência de 98%
na imunização de idosos. Estu-
dos da segunda fase de testagem
demonstram que pessoas com
mais de 60 anos, que represen-
tam um dos grupos de risco [para
o novo coronavírus], receberam
mais de uma dose da vacina e a
resposta imune chegou a 98%”,
afirmou o governador.

Segundo Doria, os resulta-
dos dos testes realizados no Bra-
sil têm sido extremamente po-
sitivos. “Desde o dia 21 de ju-
lho [quando os testes da vacina
foram iniciados no Brasil], há

quase 50 dias, não temos nenhum
incidente, nenhum registro de
reação adversa significativa nes-
tes quase 9 mil voluntários. Os
prognósticos são promissores.
E em breve teremos a vacina para
imunizar os brasileiros de todo
o país.”

Os testes de eficácia da va-
cina no Brasil deverão ser co-
nhecidos até 15 de outubro. “Até
o final de setembro, vacinare-
mos todos os 9 mil voluntários.
Com isso, a partir de 15 de ou-
tubro, poderemos ter a análise da
eficácia”, disse o diretor do Ins-
tituto Butantan, Dimas Covas.
Ele informou que, até o momen-
to, 4 mil voluntários já recebe-
ram a primeira dose da vacina.

Caso os resultados sejam
positivos, ja partir de dezembro
deste ano, 46 milhões de doses
estarão disponíveis para o Mi-
nistério da Saúde para vacinação.
No entanto, cada pessoa preci-
sará tomar duas doses, o que sig-
nificaria que cerca de 23 mi-
lhões de brasileiros poderiam
ser vacinados nesse momento.

De acordo com Dimas Co-

vas, o Instituto Butantan poderia
produzir, até maio do ano que
vem, 100 milhões de doses da
CoronaVac. Isso dependeria, no
entanto, de apoio financeiro do
Ministério da Saúde.

Dimas Covas comentou a
suspensão dos testes de eficácia
da vacina de Oxford, que teve
100 milhões de doses já enco-
mendadas pelo governo federal.
Esta vacina, que também está na
Fase 3 de testes e é aplicada em
voluntários do Brasil, teve os es-
tudos suspensos após um dos vo-
luntários apresentar uma reação
adversa séria. “Quando aparece
notícia de um estudo clínico in-
terrompido, isso é comum. Não
significa que a vacina não é boa. O
efeito adverso precisa ser estuda-
do. Tem que ver se foi a vacina
que provocou o efeito adverso.”

De acordo com Covas, a va-
cina de Oxford tem um tipo de
fabricação diferente da que está
sendo produzida pelo Instituto
Butantan com a chinesa Sinovac.
A do Butantan utiliza vírus inati-
vados, que são cultivados em la-
boratórios e quebrados quimica-

mente. Neste caso, pedaços de
vírus são colocados nas vacinas
e introduzidos nas pessoas, es-
timulando o sistema imunológi-
co a produzir os anticorpos.

É o mesmo processo usado
na produção da vacina contra a
gripe Influenza, que foi aplicada
este ano no Brasil. “Não tem ví-
rus vivos nessa vacina. Ela não
provoca a infecção”, explicou
Dimas Covas.

Já a produção da vacina de
Oxford é baseada em novas tec-
nologias, que se utilizam de ma-
teriais genéticos, proteínas sin-
téticas ou vetores virais. “[A va-
cina de Oxford] utiliza um ade-
novírus para levar um pedaço do
coronavírus para dentro do or-
ganismo e provocar a infecção.
E aí desencadeia a resposta imu-
nológica. São os vírus do resfri-
ado comum e não causam pro-
blema maior”, disse Covas.

Ele ressaltou que, para que
todos os brasileiros possam ser
imunizados de forma rápida con-
tra o novo coronavírus, é impor-
tante que existam diferentes va-
cinas no país.  (Agência Brasil)

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)
O vereador-presidente Eduardo Tuma (PSDB) diz - enquanto

cristão - que cabe única e exclusivamente ao prefeito Bruno Co-
vas escolher quem será seu vice numa chapa ‘puro-sangue’ pela
reeleição. Se rolar, será a junção de um católico com um também
cristão, protestante-evangélico

+
PREFEITURA (SP)
Até a convenção do PSDB, no sábado, rolará na sexta-feira a

convenção do PSB do ex-governador (SP) Marcio França, que
terá como vice a candidatura do sindicalista (ex-MDB) Antonio
Neto pelo PDT ex-Brizolista hoje do Ciro Gomes. O advogado
eleitoral Anderson Pomini tá na pista

+
ASSEMBLEIA (SP)
Além do deputado Arthur ‘Mamãe Falei’ (ex-DEM no PATRI-

OTA), agora é a deputada Marina Helou (REDE) se tornar candi-
data à prefeitura de São Paulo. Esta jovem Marina pode dar exem-
plo de fidelidade à dona do partido (Marina Silva), que foi PT do
Lula, PV do Penna e PSB dos Arraes

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

milhares de eleitores (desobedientes civis aglomerados e sem
máscara nas praias); falou do recuo da via Covid 19 no Estado, do
avanço da vacina chinesa + Butantã, da recuperação do PIB e do
início das obras finais do Rodoanel

+
CONGRESSO (BR)
Quem comemora a censura imposta pelo próprio Ministério

Público ao Procurador Dallagnoll (ex-coordenador ‘Lava-Jato’
no Paraná) é o senador Renan Calheiros. Motivo : sua derrota à
presidência da Mesa Diretora pra Alcolumbre (DEM) em 2019,
com ataques do Dallagnoll via rede social

+
PRESIDÊNCIA (BR)
Em plena campanha 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, não importa quem tenha escrito sua fala ou maquia-
do seu rosto. A se lançar como salvador da pátria’ - em relação ao
Bolsonaro - usou o 7 (setembro) 2020 pra dizer coisas nas quais
parecia que falava ao seu próprio espelho

+
JUSTIÇAS (BR)
Ontem, um dia antes da posse de Luiz Fux na presidência do

Supremo, foi triste - pros advogados honestos e trabalhadores -
verem a Polícia Federal indo pra cima de escritórios de advoca-
cia de grupos (políticos e institucionais) poderosos, denuncia-
dos como parte de esquemas de lavagens de dinheiro

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

trago, os profissionais da política seguem detectando uma subida
do Trump (REPUBLICANO) em relação ao Biden (DEMOCRA-
TA). O candidato à reeleição também foi indicado ontem ao No-
bel da Paz (acordos de Israel no Oriente Médio)



Queda do PIB neste ano será ainda
menor do que a esperada, diz ministro
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Lembre sempre de lavar as mãos

Agência inglesa diz que
revisará testes da

AstraZeneca para covid-19
A agência reguladora médica do Reino Unido informou na

quarta-feira (9) que está revisando com urgência as informações
disponíveis para determinar se a AstraZeneca pode reiniciar os
testes de sua vacina experimental contra o novo coronavírus após
uma doença inexplicada em um participante.

Em um e-mail, o diretor de licenciamento da Agência Regu-
ladora de Medicamentos e Produtos para a Saúde (MHRA), Siu
Ping Lam, disse que a instituição está trabalhando com o Centro
de Vacinas de Oxford para revisar os dados de segurança, de acor-
do com o protocolo do estudo.

“Estamos revisando urgentemente todas as informações e
ativamente engajados com os pesquisadores para determinar se
o ensaio pode reiniciar o mais rápido possível”, afirmou ele.

A segurança dos participantes em qualquer ensaio clínico é uma
prioridade, acrescentou. A AstraZeneca está desenvolvendo a vacina
em potencial com a Universidade de Oxford. (Agência Brasil)

Alemanha diz que Reino
Unido não deve alterar
acordos unilateralmente

O ministro da Economia alemão, Peter Altmaier, disse na
quarta-feira (9) que os acordos relacionados ao Brexit precisam
ser cumpridos, acrescentando que o governo britânico não deve-
ria sobrecarregar as conversas alterando acordos existentes de
forma unilateral.

“O que está claro é que os acordos combinados devem ser
honrados”, disse Altmaier em uma coletiva de imprensa. “Isso
significa que as negociações não devem ser sobrecarregadas por
quaisquer mudanças unilaterais feitas ao conteúdo dos acordos
entre a UE e o Reino Unido.”

O Reino Unido apresenta na quarta-feira (9) uma legislação
para a vida fora da União Europeia, colocando as conversas co-
merciais com o bloco em perigo ao anunciar que os novos pla-
nos romperiam a lei internacional e “esclareceriam” um acordo
que assinou em janeiro.

Altmaier acrescentou que todas as oportunidades para negocia-
ção sobre o Brexit deveriam ser usadas e um acordo dependeria
principalmente da boa vontade de ambos os lados. (Agência Brasil)
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O ministro da Economia,
Paulo Guedes, afirmou na quar-
ta-feira, (9) que a queda da eco-
nomia brasileira neste ano será
ainda menor do que as previsões
atuais de analistas. Ele disse que
a atividade econômica está se
recuperando mais rapidamente
do que ele mesmo esperava.

Em evento virtual do banco
suíço de investimentos Credit
Suisse, Guedes destacou que as
previsões de queda do Produto
Interno Bruto (PIB), soma de to-
dos os bens e serviços produzidos
no país, caíram pela metade, quan-
do consideradas as estimativas no
início da pandemia de covid-19,
ficando atualmente entre 4% e

5%. “Vai ser menos do que isso.
Estamos dando a volta por cima.”

A previsão atual do Ministé-
rio da Economia para a queda do

PIB é 4,7%, mas, na semana pas-
sada, o secretário especial de
Fazenda, Waldery Rodrigues,
disse que a estimativa deverá ser

revisada. “Todos os dados que
temos indicam que o pior já pas-
sou”, disse o secretário.

O ministro defendeu as re-
formas “estruturais” propostas
pelo governo, como o pacto fe-
derativo, com gatilhos para o
controle de gastos públicos. Ele
destacou ainda que o cronogra-
ma de privatizações será refor-
mulado e serão anunciadas “duas,
três, quatro grandes empresas a
serem privatizadas”.

“Estamos liberando o hori-
zonte para os investimentos pri-
vados. Haverá um boom de in-
vestimentos privados nos próxi-
mos dez anos, pelo menos”, dis-
se. (Agência Brasil)

Presidente do BC Campos Neto diz
que Pix reduzirá custos para as empresas

O presidente do Banco
Central (BC), Roberto Cam-
pos Neto, afirmou na quarta-
feira, (9) que o novo sistema
de pagamentos instantâneos, o
Pix, vai reduzir os custos para
as empresas e proporcionará
mais eficiência no fluxo de
caixa. Campos Neto participou
da abertura do seminário virtual
Conexão Pix.

“É muito importante enten-
der essa mudança que estamos
passando e como isso tem sido
intensificado pela crise, pela
pandemia. A gente vê o número
de pagamentos digitais crescen-
do. Há um movimento de inova-
ção que se acelerou em várias
áreas”, afirmou.

Segundo Campos Neto, o
custo operacional para as em-

presas será reduzido e terão fa-
cilidade no recebimento de pa-
gamentos e redução de gastos
com transporte de dinheiro. “É
um instrumento que faz com
que a gestão de fluxo de caixa
atinja um novo patamar de efi-
ciência. Menos custos signifi-
ca mais margem [de lucro] para
quem está de um lado e menos
preço para quem está no outro”,

destacou.
O Pix entrará em funciona-

mento em 16 de novembro des-
te ano. As transações com a nova
ferramenta, que funcionará 24
horas por dia, poderão ser feitas
por meio de QR Code (versão
avançada do código de barras lida
pela câmera do celular) ou com
base na chave cadastrada. (Agên-
cia Brasil)

Economia com reforma administrativa
deve chegar a R$ 300 bilhões

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse na quar-
ta-feira, (9) que a reforma ad-
ministrativa deve gerar cerca
de R$ 300 bilhões de cortes
de gastos em 10 anos. Ele
participou de evento virtual
promovido pelo Instituto de
Direito Público (IDP) sobre
a reforma administrativa.

“Nossos cálculos iniciais

é que essa reforma na forma-
tação que enviamos vai cor-
tar [cerca de] R$ 300 bilhões,
ao longo de 10 anos”, disse.

De acordo com o minis-
tro, essa estimativa conside-
ra a reforma como foi envia-
da ao Congresso Nacional,
ainda sem alterações que po-
derão ser feitas pelos parla-
mentares. Também foi consi-

derada a taxa de reposição de
servidores que se aposentam
de 60% ou 70% e a redução
de salário de entrada no ser-
viço público.

Guedes defendeu que o
teto de salário de carreiras
seja elevado, para reter talen-
tos considerando a meritocra-
cia e graus de responsabilida-
de. Ele disse que atualmente

os salários não refletem o de-
sempenho dos servidores e é
“uma distribuição quase soci-
alista”.

O ministro destacou ain-
da que a proposta prevê au-
mento de produtividade e
considera a digitalização dos
serviços públicos. “Vamos di-
gitalizar todo o serviço públi-
co”, disse. (Agência Brasil)

Cesta de compras para família de
renda mais baixa sobe 0,36% em agosto

O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC), que
mede a variação de preços da ces-
ta de compras de famílias com
renda até cinco salários mínimos,
registrou inflação de 0,36% em
agosto deste ano. A taxa é inferi-
or à observada no mês anterior

(0,44%), segundo dados divulga-
dos na quarta-feira, (9) pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

Esse é o maior resultado para
um mês de agosto desde 2012,
quando o INPC ficou em 0,45%. O
indicador também ficou acima da

inflação oficial, medida pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), que ficou em 0,24%
no mês de agosto deste ano.

O INPC acumula taxas de in-
flação de 1,16% no ano e de
2,94% nos últimos 12 meses.
Em ambos os casos, o indicador

ficou acima da inflação oficial,
que acumula taxas de 0,70% no
ano e de 2,44% em 12 meses.

Em agosto, os alimentos ti-
veram alta de preços de 0,80%,
enquanto os produtos não ali-
mentícios subiram 0,23%.
(Agência Brasil)

A Pesquisa Industrial Mensal
Regional, do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística
(IBGE), revela aumento da pro-
dução do setor em 12 dos 15
locais analisados, no mês de ju-
lho. A alta é reflexo da amplia-
ção do movimento de retorno ao
trabalho de unidades produtivas.

As maiores altas na compa-
ração mensal foram nos estados
do Ceará, com crescimento de
34,5%, e Espírito Santo, onde
houve aumento de 28,3%. O
IBGE destaca que o crescimen-
to de 8,6% em São Paulo foi a
principal influência no resulta-
do nacional, já que o estado tem
o maior parque industrial do
país, com destaque para o bom
desempenho dos setores de ali-
mentos e de veículos automoto-
res, além das máquinas e equi-
pamentos.

O ganho acumulado em São
Paulo nos três meses seguidos
de crescimento é de 32%, ainda
abaixo das perdas relacionadas à
pandemia, já que indicador está
6% abaixo do índice de feverei-
ro. No Ceará, as altas foram nos
setores de couro, artigos de via-
gens, calçados e vestuário, ex-
pansão acumulada de 92,5% em
três meses seguidos de cresci-
mento, ficando 1% abaixo do
patamar pré-pandemia. O avan-

Indústria tem alta na
produção em 12 de 15

locais pesquisados
em julho

ço acumulado em dois meses no
Espírito Santo soma 28,6%.

Também registraram alta aci-
ma da média da indústria nacio-
nal em julho os estados do Ama-
zonas (14,6%), Bahia (11,1%),
Santa Catarina (10,1%), Pernam-
buco (9,5%) e Minas Gerais
(9,2%). Completam a lista das
altas no mês o Rio de Janeiro
(7,6%), Rio Grande do Sul
(7,0%) e Pará (2,1%). Registra-
ram baixa em julho o Paraná (-
0,3%), Goiás (-0,3%) e Mato
Grosso, que caiu 4,2% após dois
meses de alta.

Na comparação anual, o re-
sultado é negativo em oito dos 15
locais pesquisados pelo IBGE,
com queda de 3% na produção
nacional. O Espírito Santo (-
13,4%) e o Paraná (-9,1%) tive-
ram as quedas mais acentuadas na
comparação com julho de 2019.
Também registraram redução o
Pará (-7,5%), Rio Grande do Sul
(-7,5%), a Bahia (-5,7%), Santa
Catarina (-4,9%), Mato Grosso
(-4,4%) e São Paulo (-3,3%).

As altas em relação a julho
do ano passado foram registra-
das em Pernambuco, que cres-
ceu 17%, Amazonas (6%), Goi-
ás (4%), Ceará (2,7%), Minas
Gerais (1,5%), Rio de Janeiro
(1%) e Nordeste (0,9%). (Agên-
cia Brasil)

Custo da construção
sobe 0,88% em

agosto, diz IBGE
O Índice Nacional da Cons-

trução Civil (Sinapi), medido
pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), re-
gistrou inflação de 0,88% em
agosto deste ano, uma taxa su-
perior ao 0,49% do mês anteri-
or. Em agosto do ano passado, a
taxa havia sido de 0,44%.

O Sinapi acumula taxas de in-
flação de 2,86% no ano e de
3,78% em 12 meses, segundo da-

dos divulgados na quarta-feira,
(9) pelo IBGE.

Com a alta registrada em agosto, o
custo nacional da construção, por me-
tro quadrado, chegou a R$ 1.191,84.

Os materiais tiveram alta de
preços de 1,60% e passaram a
custar R$ 629,52 por metro qua-
drado. Já o custo por metro qua-
drado da mão de obra subiu
0,09% e passou a ser de R$
562,32. (Agência Brasil)

Senado aprova maior prazo para
gasto de verba contra pandemia

O Senado aprovou na quarta-
feira, (9) um projeto de lei (PL)
que amplia o prazo para os esta-
dos e município utilizarem recur-
sos repassados pela União para
combate da crise desencadeada
pela pandemia da covid-19. De
acordo com o projeto, governa-
dores e prefeitos poderão utilizar
os recursos até 31 de dezembro
de 2021. Agora, a proposta vai à
Câmara dos Deputados.

Os recursos são oriundos de
créditos extraordinários, libera-
dos por medidas provisórias.
Atualmente, esses créditos pre-
cisam ser utilizados até o final
do ano, quando termina o Esta-
do de Calamidade Pública de-
cretado no país. O projeto, de
autoria da senadora Simone Te-
bet (MDB-MS), confere mais
tempo para uso desse dinheiro
para combater as consequênci-

as da crise.
“O objetivo é preservar a exe-

cução de gastos de R$ 28 bilhões
e R$ 61 milhões nas áreas da
saúde e da assistência social,
respectivamente. Trata-se tão
somente de evitar que esses re-
cursos sejam devolvidos ao go-
verno federal enquanto persistir
a pandemia provocada pela co-
vid-19”, disse o relator do pro-
jeto, Otto Alencar (PSD-BA).

Alencar incorporou ao pro-
jeto uma emenda que inclui tam-
bém todos os recursos repassa-
dos pelo governo federal para
combater a crise nas áreas soci-
al, econômica e sanitária. Segun-
do o projeto, a União não pode-
rá solicitar a devolução dos re-
cursos antes desse prazo, a me-
nos que sejam identificados ilí-
citos na aplicação dos recursos.
(Agência Brasil)

Governo zera imposto de importação
do arroz até o final do ano

A Câmara de Comércio Ex-
terior (Camex), vinculada ao
Ministério da Economia, deci-
diu na quarta-feira (9) zerar a alí-
quota do imposto de importação
para o arroz em casca e benefi-
ciado. A isenção tarifária valerá
até 31 de dezembro deste ano.

De acordo com a pasta, a re-
dução temporária está restrita à
cota de 400 mil toneladas, inci-
dente arroz com casca não par-
boilizado e arroz semibranque-

ado ou branqueado, não parboi-
lizado, de acordo com a Nomen-
clatura Comum do Mercosul
(NCM). Até então, a Tarifa Ex-
terna Comum (TEC) incidente
sobre o produto era de 12%,
para o arroz beneficiado, e 10%
para o arroz em casca.

A decisão foi tomada duran-
te reunião do Comitê-Executi-
vo de Gestão da Camex, a partir
de um pedido formulado pelo
Ministério da Agricultura. O co-

legiado é integrado pela Presi-
dência da República e pelos mi-
nistérios da Economia, das Re-
lações Exteriores e da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento.

Alta nos preços
O objetivo da isenção tarifá-

ria temporária é conter o aumen-
to expressivo no preço do arroz
ao longo dos últimos meses. De
acordo com o Centro de Estu-
dos Avançados em Economia

Aplicada da Universidade de São
Paulo (Cepea/USP), o preço do
arroz variou mais de 107% nos úl-
timos 12 meses, com o valor da
saca de 50 kg próximo de R$ 100.
Os motivos para a alta são uma
combinação da valorização do dó-
lar frente ao real, o aumento da
exportação e a queda na safra. Em
alguns supermercados, o produto,
que custava cerca de R$ 15, no pa-
cote de 5 kg, está sendo vendido
por até R$ 40. (Agência Brasil)



FLAVIO VITOR ALVES, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 22/04/1967, MECÂNICO, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE
JOÃO VITOR ALVES E DE MARIA LUIZA DA SILVA ALVES; E SILVIA SANTOS, BRASILEIRA,
DIVORCIADA, NASCIDA AOS 09/08/1969, COPEIRA, NATURAL  DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE MANUEL SANTOS E DE MARIA
CLEONICE DOS SANTOS.

CARLOS JORNADA SOUZA JÚNIOR, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 02/06/1994, ANALISTA
DE PRODUÇÃO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHO DE CARLOS JORNADA SOUZA E DE JUCIMARA DE FATIMA ALMEIDA
SOUZA; E MIKAELA BARROS DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 30/08/1997,
ASSISTENTE DE MARKETING, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE VAGNER LUCIO DA SILVA E DE MICHELLY BARROS DA CRUZ.

CARLOS HENRIQUE TORRES DO NASCIMENTO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 28/08/
1998, TÉCNICO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHO DE ANTONIO CARLOS SOARES DO NASCIMENT O E DE GISELDA TORRES
CASTELO BRANCO; E LAYLA SOUZA SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 12/08/1999,
ANALISTA DE ATENDIMENTO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE NILSON DOS SANTOS SOUZA E DE LUCÉLIA SOUZA SANTOS.

LUCCAS STANZIONE, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 16/01/1994, FUNCIONÁRIO PÚBLICO,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE ALESSANDRO STANZIONE E DE DANIELA FERNANDA GARCIA SOARES STANZIONE; E
VERONICA DOS ANJOS SOUZA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 23/02/1996, ANALISTA DE
RECURSOS HUMANOS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE ALEX HIGINO DE SOUZA E DE ESTELITA MARIA DOS ANJOS.

JOSÉ EDIVONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 27/04/
1988, OPERADOR DE ESTACIONAMENTO, NATURAL DE TUPARETAMA - PE, RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOSÉ EDINALDO BATISTA DO
NASCIMENTO E DE MARIA DOS ANJOS FERREIRA NASCIMENTO; E FABIULA ALVES RAMOS,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 16/11/1999, DO LAR, NATURAL DE ARAÇUAÍ - MG, RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE SEBASTIÃO ALVES DOS SANT OS E
DE MARIA RITA RAMOS ALVES.

KENNY ROGERS PANCIONI, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 21/03/1987, CUIDADOR DE
IDOSOS, NATURAL DE LONDRINA - PR, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO
- SP, FILHO DE WILSON PANCIONI E DE MARIA DO CARMO VIEIRA PANCIONI; E ELAINE CRISTINA
QUIEL, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 28/03/1978, ENFERMEIRA, NATURAL DE SÃO PAULO
- SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRIT O, SÃO PAULO - SP, FILHA DE MARIO CRISPIM
QUIEL E DE LUCIA SOARES QUIEL.

THIAGO LOPES TEIXEIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 11/01/1990, PROGRAMADOR
DE SISTEMAS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE JOSÉ RODRIGUES TEIXEIRA E DE VALERIA LOPES TEIXEIRA; E ELLEN
CRISTINA BATISTA DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 20/05/1987, PROFESSORA,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHA DE EDMILTON PEREIRA DA SILVA E DE ROSANGELA SANTOS BATISTA DA SILVA.

JOSÉ AIRTON LUCIO DO NASCIMENTO,  BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 14/05/1991,
FRENTISTA, NATURAL DE MERUOCA - CE, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE PEDRO RUFINO DO NASCIMENTO E DE MARIA DO SOCORRO LUCIO DO
NASCIMENTO; E REGILAYNE CRISTINA DOS SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 01/
09/1993, DO LAR, NATURAL DE SOBRAL - CE, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRIT O, SÃO
PAULO - SP, FILHA DE SILVA REGINA DOS SANTOS.

FLÁVIO DA SILVA SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 21/08/1994, ATENDENTE DE
FARMÁCIA, NATURAL DE ITABUNA - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRIT O, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE ANA PAULA DA SILVA SANTOS; E TAYANE ARAUJO DE BARROS, BRASILEIRA,
SOLTEIRA, NASCIDA AOS 09/06/2000, DO LAR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE REGINALDO CUSTODIO DE BARROS
E DE MARIA LUCIA ARAUJO SENA.

DIEGO ALVES DA PAZ, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 09/07/1992, BANCÁRIO, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE
JOÃO ALVES DA PAZ E DE KATIA CRISTINA PASSOS DA PAZ; E STEFANY RIBEIRO SARAIVA,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 30/10/1994, ANALISTA DE MARKETING, NATURAL DE SÃO
PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE ALAILSON
DE LIMA SARAIVA E DE JOELMA MARIA RIBEIRO.

ODAIR VIEIRA LIMA,  BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 25/04/1977, AUXILIAR DE PRODUÇÃO,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE ODILON VIEIRA LIMA E DE ALMA LEDA MARLENE VIEIRA LIMA; E ROSANGELA LOPES
DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 25/10/1979, AUXILIAR DE SALA, NATURAL DE SÃO
PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE MILTON
APOLINÁRIO DA SILVA E DE DORACI LOPES DA SILVA.

DOUGLAS GONÇALVES DA COSTA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 11/01/1991,
SEGURANÇA, NATURAL DE CAMPINAS - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE JOAQUIM GONÇALVES DA COSTA E DE ALDAIVA MARIA DE SOUZA COSTA;
E CARMOSINA PLINIA DE SOUZA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 14/10/1984, DO LAR,
NATURAL DE BONINAL - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHA DE FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA E DE NATALIA PLINIA DE SOUZA.

GERSON JOSÉ DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 24/09/1981, AUXILIAR DE LIMPEZA,
NATURAL DE SÃO BENEDITO DO SUL - PE, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE CECÍLIA ALICE DA SILVA; E MARIA APARECIDA DA SILVA, BRASILEIRA,
SOLTEIRA, NASCIDA AOS 05/04/1985, DE SERVIÇOS DOMÉSTICOS, NATURAL DE ESCADA - PE,
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSÉ ZITO DA SILVA E
DE CICERA MARIA DOS SANTOS.

LUAN CARLOS BLEINAT DE BORBA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 28/12/1999,
VENDEDOR, NATURAL DE COTIA - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO
- SP, FILHO DE JOSE CARLOS DE BORBA E DE SIMONE MESSIAS BLEINAT DE BORBA; E ANNA
KAROLINNA DE SOUZA PORTO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 22/09/1997, VENDEDORA,
NATURAL DE FIGUEIRÓPOLIS D’OESTE - MT, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRIT O, SÃO
PAULO - SP, FILHA DE EDINALVA DE SOUZA PORTO.

THIAGO TAVARES PEREIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 25/07/1989, ASSISTENTE
COMERCIAL, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE ADEMIR TAVARES PEREIRA E DE IRACEMA DOS SANTOS PEREIRA; E
LETICIA ELÍNIOS DE OLIVEIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 03/08/1994, DO LAR,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHA DE GENÉSIO ARRUDA DE OLIVEIRA E DE COSMA ELÍNIOS DE OLIVEIRA.

HELIO ALVES DA SILVA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 07/10/1968, ELETRICISTA,
NATURAL DE RECIFE - PE, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO
DE JOSE ALVES DA SILVA E DE JOANITA FERREIRA PINTO; E NORMA FAUSTINO DOS SANTOS,
BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 27/12/1968, GERENTE COMERCIAL, NATURAL DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO
- SP, FILHA DE MANOEL FAUSTINO DOS SANTOS E DE AURELINA MARIA DA CONCEIÇÃO.

VICTOR MAURO TRAVAGIN DIAS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 03/07/1997, ESTOQUISTA,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE SALOMÃO DA SILVA DIAS E DE VALERIA TRAVAGIN DOS SANT OS; E MARTA CILENE
RODRIGUES DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 12/03/1999, VENDEDORA, NATURAL
DE SÃO JOÃO DA SERRA - PI, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHA DE MANOEL GLESSINO FERREIRA DA SILVA E DE FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES
DA SILVA.

JÔNITON CÉSAR OLIVEIRA DIAS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 13/06/1989, AUXILIAR DE
LIMPEZA, NATURAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHO DE JÔNITON GUEDES DIAS E DE MARIA JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS; E
TAIS MAYARA SILVA SOUZA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 16/01/1992, DE SERVIÇOS
DOMÉSTICOS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHA DE JOSÉ FERREIRA DE SOUZA E DE NILZA APARECIDA COSTA.

ELKER DANIEL DE MACÊDO SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 06/08/1991, POLIDOR,
NATURAL DE TERESINA - PI, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE REGINALDO DA SILVA SANTOS E DE RAIMUNDA RUBEN DE MACÊDO SANTOS; E
NICOLE DE PAULA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 15/05/1999, ESTUDANTE, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE
EDUARDO OLIVEIRA SILVA E DE ROSANA CRISTINA DE PAULA.

DANIEL SELVO DE OLIVEIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 23/11/1998, AUXILIAR DE
FINANÇAS, NATURAL DE TERESÓPOLIS - RJ, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE LUCIA HELENA SELVO DE OLIVEIRA; E LEANDRO MIRANDA, BRASILEIRO,
SOLTEIRO, NASCIDA AOS 08/08/1995, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE MARIA APARECIDA
MIRANDA.

ELVIS ALVES DE SOUZA VIEIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 14/01/1994, OFICIAL DE
INSTALAÇÃO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE JOÃO DE DEUS DE SOUZA VIEIRA E DE HELENICE ALVES DE OLIVEIRA; E
ALINE ALVES BATISTA DOS SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 28/07/1998, TÉCNICA
DE ENFERMAGEM, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHA DE AILTON BATISTA DOS SANTOS E DE LAURITA ALVES BATISTA DOS
SANTOS.

FRANCISCO DUTRA DE MARIA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 13/10/1993, COZINHEIRO,
NATURAL DE CAMOCIM - CE, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE ANTONIO PEDRO DE MARIA E DE IRENE PEREIRA DUTRA DE MARIA; E FRANCISCA
EMANUELE SANTOS DE JESUS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 16/06/2000, DO LAR,
NATURAL DE CAMOCIM - CE, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHA DE MANOEL DE JESUS E DE MARIA HELENILDA DOS SANTOS.

RAFAEL MONTEIRO DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 01/06/1991, DESPACHANTE,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE ROMILSON MONTEIRO DA SILVA E DE RAQUEL LUCIA MONTEIRO DA SILVA; E STEPHANIE
NICOLA DE PAULA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 11/11/1993, ASSISTENTE DE
ADMINISTRAÇÃO, NATURAL DE GUAXUPÉ - MG, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHA DE MARCIO BRASILINO DA SILVA E DE MARIA CECILIA NICOLA DE PAULA
SILVA.

GABRIEL CORREIA DO NASCIMENTO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 09/04/1997,
PORTEIRO, NATURAL DE SÃO ROQUE - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE JOSÉ CORREIA DO NASCIMENTO FILHO E DE GENILDA RODRIGUES DO
NASCIMENTO FILHO; E ALICE PIMENTEL DOS SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS
13/08/1993, DO LAR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHA DE ALMIRO SELVANO DOS SANT OS E DE QUITERIA OLIVEIRA PIMENTEL.

DIÊGO DA SILVA PINHEIRO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 22/12/1988, PINTOR DE
CONSTRUÇÃO CIVIL, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE ANTONIO FERNANDES PINHEIRO E DE ROSA MARIA
PAULINO DA SILVA; E BARBARA CLAUDIA LINO ADRIANO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS
17/06/1986, OPERADORA DE TELEMARKETING, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE CLOVIS ADRIANO E DE MARTA DE
LOURDES LINO.

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SANT OS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 22/04/2000,
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NATURAL DE CRISÓPOLIS - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE WILSON PEDRO DOS SANTOS E DE ROSERENE
BARBOSA DE SOUZA; E THALITA LIMA DOS SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 22/
06/2000, BABÁ, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHA DE ALDEVAM LIMA DOS SANTOS E DE ELIZETE SANTOS OLIVEIRA.

RICHARD LIMA CARVALHO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 10/02/1991, VENDEDOR,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE CELSO DA SILVA CARVALHO E DE SOLANGE DA SILVA LIMA CARVALHO; E AMANDA
CONSOLINI DE JESUS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 30/10/2001, ESTAGIÁRIA, NATURAL
DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO
- SP, FILHA DE RAIMUNDO BARBOSA DE JESUS E DE PAULA CONSOLINI DE JESUS.

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

EDITAL DE PROCLAMAS

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE JD. SÃO LUÍS
OFICIAL - DRª EVANICE CALLADO RODRIGUES DOS SANTOS
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Intimação. Prazo 20 dias.Proc. 0031927-77.2020.8.26.0100.O 
Dr.Gustavo Coube de Carvalho,Juiz de Direito da 5ªVara Cível 
- Foro Central Cível/SP. Faz saber a Prime Global Relocation 
Assessoria e Consultoria Ltda. CNPJ 09.645.642/0001-12 e 
Mark Abe Paryzer CPF 032.071.378-00, que Maria Rosa Eid 
Sendra, Eduardo Eid Sendra e Fabiana Eid Sendra 
requereram o cumprimento da sentença, para receberem a 
quantia de R$ 43.620,00 (jul/20). Estando os executados em 
lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir 
do prazo supra, paguem o débito, atualizado e acrescido das 
importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena 
de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total 
da dívida (art. 523, §1º do CPC), iniciando-se o prazode 15 
dias para que, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC). Será o 
edital, afixado e publicado na forma da Lei.                        [10,11] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 20 
(VINTE) DIAS.PROCESSO Nº 1011523-85.2020.8.26.0100 O 
MM.Juiz de Direito da 4ªVara da Família e Sucessões,do Foro 
Central Cível,Estado de São Paulo, DR. LEONARDO AIGNER 
RIBEIRO, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) quem possa 
interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração de 
Regime de Bens movida por REYNALDO SOUZA QUEIROZ 
FIGUEIREDO e MARINA SCHMALB GUIZELINI, por meio da 
qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de 
bens do casamento, de Comunhão Parcial de Bens para 
SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. O presente edital é expedido 
nos termos do artigo 734, § 1º do CPC, com prazo de 15 
(quinze) dias contados a partir do prazo deste, na forma e sob 
as penas da Lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 30 de abril de 2020.                  [10,11] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1074585-
75.2015.8.26.0100 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) Ortesio de Barros (031.294.888-39), Manuel 
Tomaz Rocha (406.335.948-49), Claudio Vicente Vieira 
(567.249.698-91) e Teresa Tomaz Rocha (118.024.208-43), 
Nely Pereira Guedes, Jorge Elias Guedes, Cesar Tadeu 
Guedes (013.319.238-59), Sonia Aparecida Guedes,Manuel 
Celestino Freitas Basilio (919.164.968-49) e Maria Rodrigues 
Rocha Basilio (213.820.988-12) e Aparecida Menezes Rocha 
(157.377.638-62), réus ausentes, incertos,desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que Armando Augusto Basilio e Ana Maria 
Campo Alves da Cunha ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
visando Declaração de domínio sobre o imóvel situado a Rua 
Luis Sergio Guerreiro, 84/88(antigo 75), Jardim da Saúde, São 
Paulo/SP - Cep.: 04152-110. Contrinuinte 048.394.0013-1, 
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 dias supra contestem o feito, sob pena 
de presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados. 
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.     [10,11] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1102077-08.2016.8.26.0100 O(A) 
MM.Juiz(a) de Direito da 2ªVara de Registros Públicos,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Juliana Dias Almeida de 
Filippo,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) Laureano Slemer Martinez (e como espolio de Olga Slemer martinez),Jose Castilho 
Cyriaco(287.297.308-72),Wania Regina Marotta(090.072.118-97),Sergio Charroche(695.288-888-87),Waleria Cristina Marotta Martinez 
(090.744.208-00) e Jose Aparecido Martinez (013.546.108-14), réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges e/ou sucessores,que Rubilei Pereira dos Santos e Aparecida Delphino dos Santos ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO,visando a declaração de domínio sobre o imóvel situado a Rua Néa,777 fundos, Vila Ré, São Paulo/SP, Cep.:03662-
000,contribuinte 059.138.0062-1 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 dias supra, contestem o 
feito sob pena de presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados. 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.   [10,11] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1120613-
67.2016.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ªVara de Registros Públicos,do Foro Central Cível,Estado de São 
Paulo,Dr(a). Juliana Dias Almeida de Filippo,na forma da Lei,etc.F -34) 
s/m Argia Abbate,Jose Reinaldo da Silva (057.375.408-04),réus ausentes,incertos,desconhecidos, eventuais 
interessados,bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Antonio Carlos Mondini e Sueli Aparecida de Paula Mondini 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel Box nº 18 de garagem do Edifício 
Diana, situado a Rua Diana, 649, Perdizes, São Paulo/SP Cep.: 05019-000, contribuinte 022.069.0171-4, 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 dias supra,contestem o feito sob pena de presumirem 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados. 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.                      [10,11] 
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Taxa de mortalidade por covid-19
em Paraisópolis aumenta 240%

Nacional
Jornal O DIA SP
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Após conseguir bons resul-
tados no início da pandemia, a
favela de Paraisópolis, segunda
maior da capital paulista, teve um
aumento de quase 240% na taxa
de mortalidade por covid-19 em
três meses.

Em maio, no distrito da Vila
Andrade, onde está localizada Pa-
raisópolis, a taxa de mortes por co-
vid-19 era de 50 vítimas para cada
100 mil habitantes. Em relação ape-
nas à favela, a taxa era de 16 mortes
para cada 100 mil. Em agosto, o índi-
ce passou para 54 óbitos por covid-
19 a cada 100 mil habitantes, um
aumento de 237,5%.

O levantamento foi feito pelo
Instituto Polis e pelo Laborató-
rio Espaço Público e Direito à Ci-
dade (LabCidade) da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo (USP)
com base em dados da Secretaria
Municipal de Saúde, fornecidos
por meio da Lei de Acesso a In-
formação.

A secretaria de Saúde, no en-
tanto, informou por meio de nota
que o distrito da Vila Andrade
vem “apresentando queda dos
óbitos nos últimos meses”. Se-
gundo o comunicado, foram re-
gistradas, até agosto, 123 mortes
confirmadas ou suspeitas de co-
vid-19, sendo que 39 das vítimas
morreram em maio e oito em agos-
to.

A secretaria diz ainda que
Paraisópolis está 100% coberta
pela estratégia saúde da família,
com 59,9 mil pessoas cadastra-
das através de três unidades bá-
sicas de saúde.

Organização comunitária
A comunidade da favela da

zona sul paulistana, onde vivem
cerca de 100 mil pessoas em 21
mil residências, organizou um
sistema chamado de “presiden-
tes de rua” no qual agentes vo-
luntários eram responsáveis por
“cuidar” de 50 casas. Esses vo-

luntários reforçavam as instruções
de isolamento social, além de apoi-
ar a entrega das doações de manti-
mentos e material de higiene.

Para o médico sanitarista e
pesquisador do Instituto Polis,
Jorge Kayano, houve um esgo-
tamento das ações comunitárias
com o passar dos meses. “Todas
as medidas que foram adotadas
acabam se esgotando ao longo
do tempo por não conseguirem
conter mais a população dentro
das suas casas esperando aca-
bar a pandemia”, aponta.

Além disso, ele destaca que
o fluxo de doações tende a dimi-
nuir depois de algum tempo. “Não
há filantropia ou poder de contri-
buição que permaneça indefini-
damente. Precisam de ação com-
plementar do setor público”,
acrescenta.

Falta de apoio
A falta de apoio do Poder

Público é, na avaliação do médi-

co, a principal razão para que,
mesmo com uma boa contenção
da pandemia nos primeiros me-
ses, o número de mortes tenha
crescido tanto na comunidade.
“A ação pública poderia ao me-
nos fazer uma contribuição efeti-
va para que as iniciativas feitas
pela própria comunidade tives-
sem mais alcance e poder de
fogo”, enfatiza.

A própria medida adotada na
comunidade é, de acordo com o
médico, uma reação à falta de
apoio dos governos e da prefei-
tura. “Agora está claro que não
foi suficiente para manter essa
situação de baixa taxa de mortali-
dade. Isso não pode ser cobrado
dos moradores de Paraisópolis”,
ressalta.

Testagem e rastreamento
Kayano defende que o Siste-

ma Único de Saúde (SUS) deveria
ter atuado de forma mais enérgica,
mobilizando os agentes da aten-

ção básica em um modelo seme-
lhante ao feito no Uruguai.

No país vizinho, segundo o
médico, houve um esforço de tes-
tagem, permitindo localizar as
pessoas infectadas e fornecer
condições para que elas fizessem
o isolamento social. Além disso,
o especialista destaca a importân-

cia de rastrear os casos, testan-
do as pessoas que tiveram con-
tato com a pessoa confirmada com
o vírus.

“Isso poderia ser feito em
vários bairros de São Paulo que
tem iniciativas parecidas com
Paraisópolis”, afirma. (Agência
Brasil)
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“TATIANA SANSONE SOSTER INFORMATICA cadastrada no CNPJ sob  N.
07.165.760/0001-06, em processo de encerramento do cadastro na
Prefeitura de Poá, declara que encontra-se extraviado os documentos
Fiscais (NFS) de número 001 a 100 referente autorização n. 171/05”.

ROMANI S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SAL
CNPJ/MF Nº 76.491.836/0001-06

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da Romani S.A. Indústria e Comércio de Sal, no uso das atribuições que lhe confere
o Estatuto Social, convoca os senhores acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a
ser realizada às 15:00 horas, do dia 24 de setembro de 2020, na Rua Dr. Roberto Barrozo, n. 763, São
Francisco, Curitiba - Paraná, para deliberarem sobre as seguintes Ordens do Dia: 1º) Constituição e eleição
de membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2020; 2º) Deliberação sobre a fixação de remuneração
dos membros do Conselho Fiscal; 3º) Demais assuntos de interesse geral.
Os acionistas com direito de eleger conselheiros e respectivos suplentes devem enviar ao endereço eletrônico
juridico@romani.com.br , no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência da data de realização da assembleia,
o currículo dos candidatos com a comprovação do preenchimento dos requisitos legais para assumir o
encargo e ausência de impedimentos.
O acionista que não puder comparecer presencialmente à assembleia, em razão das medidas de isolamento
social contra a pandemia de Covid-19 ou por estar no grupo de risco, poderá participar e votar a distância,
como previsto pelo art. 121, §2º da Lei n. 6.404/76, acrescido pela Lei 14.030/20. O acionista que pretender
participar a distância da assembleia geral deverá informar seu interesse nesta modalidade de participação
até o dia 14 de setembro de 2020 no e-mail: juridico@romani.com.br, devendo na ocasião, indicar o
endereço eletrônico que será encaminhado o link da sala de reunião on-line.
Caso o acionista ausente seja representado por procurador, deve encaminhar até o dia 16 de setembro de
2020, por correio eletrônico, cópia da procuração. O voto do acionista ausente será realizado por escrito e
encaminhado pelo e-mail indicado para participação da assembleia.

Curitiba, 07 de agosto de 2020.
EMILIO CARLO NAZZARENO FINESCHI

Diretor Presidente

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1006905-70.2016.8.26.0704 Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Locação de Imóvel Requerente: Renata Kabarite Djekeim Macedo Requerido: Alexandre Antonio Mattos
Messias de Toledo EDITAL  DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1006905-70.2016.8.26.0704 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima
Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALEXANDRE ANTONIO MATTOS MESSIAS DE TOLEDO, Brasileiro,
Casado, Comerciante, RG 179188069, CPF 093.496.868-30, que Renata Kabarite Djekeim Macedo lhe ajuizou
uma ação Procedimento Comum Cível, onde para os termos da decisão como segue: “Vistos. Homologo a desistência
da ação em face do correquerido Antonio Brilhante, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo
Civil. Tendo em vista que o corréu Alexandre, foi devidamente citado, conforme certidão do Oficial de Justiça de
fls. 39, porém ainda não constituiu procurador nos autos, intime-se-o pessoalmente na forma do artigo 335,
parágrafo 2º do CPC. E, estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a sua intimação por edital, para que,
no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, onde, no qual, havendo ausência de manifestação, prosseguirá
o feito em seus ulteriores termos da lei e cominações. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de setembro de 2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008915-37.2020.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) CRISTIANE BRUNO MEIRA, Brasileiro, Sem Profissão Definida, RG 32.488.230-0, CPF 296.880.828-13, que por este Juízo,
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por DEPÓSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO METRÔ LTDA.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO
por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia
de R$ 17.342,47 (Abril/2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de maio de 2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE20 DIAS. PROCESSO Nº 0076625-42.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Santini Teodoro, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a San Conrado Administração e Negócios Ltda CNPJ: 48.017.123/0001-61 (na
pessoa de seu representante legal) e High-tech Industria Mineradora Ltda CNPJ: 68.466.218/0001-70 (na
pessoa de seu representante legal), que United Auto Nagoya Comércio de Veículo Ltda CNPJ: 03.962.539/
0001-10 ajuizou Ação de Cumprimento de Sentença em face de Paulo Afonso Miranda CPF: 769.506.118-20,
no qual foi procedida a Penhora das cotas sociais sob a titularidade do executado nas sociedades San Conrado
Administração e Negócios Ltda e Hightech Industria Mineradora Ltda, para garantia do crédito de R$ 35.394,68
(Julho/2019), subrogando-se a requerente nos direitos do sócio executado. Encontrando-se as sociedades em
lugar ignorado, foi deferida a Intimação por edital, para que no prazo de um mês, a fluir após os 20 dias supra,
cumpra o art. 861 do CPC. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de agosto de 2020.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1009339-02.2019.8.26.0001. O Dr. Ademir Modesto de
Souza, Juiz de Direito da 8ª V ara Cível do Foro Regional I - Santana/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber
a Zelma Lemes Pereira CPF: 022.243.038-90, que Associação de Instrução Popular e Beneficência CNPJ:
50.228.097/0001-62 (entidade mantenedora do Colégio Santana) ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento
Comum, objetivando o recebimento de R$ 18.090,70 (Abril/2019), representada pelo inadimplemento do
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando a requerida em lugar
ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena
de presumirem-se verdadeiros os fatos art iculados. Não sendo contestada a ação, a requerida será
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado
na forma da Lei. São Paulo, 08/07/2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0026069-65.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MONICA DI STASI GANTUS ENCINAS, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente o a(o) JOSE
CARLOS NUNES, Brasileiro, CPF 131.870.858-30, o qual foi condenado ao pagamento da quantia de R$ 89.242,11
(Junho/2020). E como não foi encontrado expediu-se o presente edital, com prazo de 20 (vinte) dias, que será publicado
e afixado na forma da lei, por meio do qual fica INTIMADO ao cumprimento da sentença, nos termos seguintes: “INTIME-
SE o devedor por edital, nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado na forma do art. 256 da mesma
lei e considerado revel na fase de conhecimento, a pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no prazo de 15
(quinze) dias.”, prazo este a fluir após os 20 (vinte) dias acima, e ciente de que, nos termos da decisão, findo o prazo de
15 (quinze) dias fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento
do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de agosto de 2020.

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo 0025766- 63.2011.8.26.0004. O Dr. Renato Guanaes Simões Thomsen, MM. Juiz de Direito
da 4ª Vara Cível do Foro Regional IV Lapa/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a M.V.L. Comércio e Representações Ltda Epp, CNPJ
63.945.234/0001-98 (na pessoa de seus sócios Sr. Suelito Firmino Dantas, CPF 255.757.648-42 e Sr. Walter Valente Lima, CPF
771.272.508-04), que Vicunha Têxtil S/A lhe ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$
33.118,42 (Dezembro/2011), representada por duplicatas mercantis decorrentes da relação comercial. Estando a executada em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, efetue o pagamento da dívida atualizada acrescido das
cominações legais, caso em que a verba honorária será deduzida pela metade ou em 15 dias embargue a execução, a fluírem após
o prazo de 30 dias supra. No caso de reconhecimento do crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários advocatícios, requerer que seja admitido o pagamento do saldo em até 06 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária de juros de 1% ao mês. Decorrido os prazos, fica advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos
do artigo 257, IV, do NCPC, sob pena de penhora. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 05 de dezembro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1068317-34.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). TONIA YUKA KOROKU, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
OSMANY PICHARDO PEREZ, Brasileiro, Solteiro, RG V42876812, CPF 010.029.139-26, com endereço à Rua Adelino da
Fontoura, 659, Jardim Jabaquara, CEP 04383-050, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Cobrança de Procedimento
Comum Cível por parte de Escola Montessori Lubienska Santa Terezinha Ltda., sendo jugada procedente e condeno-o ao
pagamento da quantia de R$ 49.917,81 (maio-2020), ora em fase de Cumprimento de Sentença. 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, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado ou apresente bens à penhora, sob pena de ser
acrescidos de multa de 10% e honorários sucumbênciais de 10% (Art. 523, § 1º e 3º do NCPC), quando serão penhorados
bens para garantia da execução, podendo no mesmo prazo de 15 dias, oferecer impugnação. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de julho de 2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001616-62.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MOHAMAD WAJDI AKRAM FAYAD EL ABBAS, Brasileiro, Casado, Do Comércio, RG
12.444.871, CPF 637.966.868-34, com endereço à Rua Miller, 575, Bras, CEP 03011-011, São Paulo - SP, que
Vicunha Têxtil S/A CNPJ: 07.332.190/0001-93 ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o
recebimento de R$ 52.668,71 (Janeiro/2015), representada por duplicatas mercantis decorrentes da relação comercial.
Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital do bloqueio realizado sobre a quantia
de R$ 335,52 pelo sistema BACENJUD (fls. 461/463), em conta de sua titularidade, para que no prazo de 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação, sob pena de levantamento. Será o presente edital, afixado e
publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de julho de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003904-14.2014.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCO ELISIO TELES, Brasileiro, Viúvo, Autônomo, RG 5813499, CPF 398.645.538-
87, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Colégio Gustavo Amaral S/C Ltda,
CNPJ 58.007.022/0001-63, objetivando o recebimento de R$ 5.970,62 (Abril/2014), representada pelo inadimplemento
do contrato de prestação de serviço educacional firmado entre as partes. 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 úteis, 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 24 de julho de 2020.

ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE GESTÃO E SAÚDE
Edital de convocação – Ficam convocados os Associados Efetivos da Associação
Médica de Gestão e Saúde para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se
realizará no Hospital Samaritano, sito à Rua Conselheiro Brotero, 1486, auditório, no
andar P2, nesta Capital, no dia 29 de setembro de 2020, às 18:00 horas em primeira
chamada e 18:30 horas em segunda chamada, a fim de deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: 1) Mudança de endereço de sede; 2) Demais assuntos de interesse
geral. São Paulo 10 de setembro de 2020. Dr. Walmyr Ribeiro de Mello – Diretor
Presidente.

ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO HOSPITAL SAMARITANO
Edital de convocação – Ficam convocados os Associados Efetivos da Associação
Médica do Hospital Samaritano para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que
se realizará no Hospital Samaritano, sito à Rua Conselheiro Brotero, 1486, auditório, no
andar P2, nesta Capital, no dia 29 de setembro de 2020, às 18:00 horas em primeira
chamada e 18:30 horas em segunda chamada, a fim de deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: 1)  Mudança de endereço de sede; 2) Demais assuntos de interesse
geral. São Paulo 10 de setembro de 2020. Dr. Walmyr Ribeiro de Mello – Diretor
Presidente.

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

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu. EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO - O DOUTOR Sérgio Augusto
Fochesato, MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu, NA FORMA DA LEI, Faz
Saber, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-
se os autos nº 1009726-35.2018.8.26.0362, relativamente à Falência de  CENTRAL DO PALLETS INDÚSTRIA
COMÉRCIO LTDA., tendo sido designado leilão público eletrônico dos bens abaixo descritos, que será encerrado
no dia 30 de setembro de 2020, às 14:30horas, no sítio eletrônico www.faroonline.com.br, onde e quando será
feita a venda pelo maior lance oferecido desde que superior ao valor da avaliação, ficando o maior lance recebido
abaixo do valor da avaliação condicionado à posterior homologação pelo MM. Juízo responsável. O leilão eletrônico
em questão terá início em 11/09/2020 às 14:30horas, a partir de quando serão aceitos lances de interessados
previamente cadastrados no site www.faroonline.com.br. O leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Ronaldo Sérgio
Montenegro Rodrigues Faro, inscrito na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 191, à quem será devida pelo
arrematante a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance.  LOTE 01: 01 BOMBA DE COMBUSTÍVEL
MARCA WAYNE MOD. 7533ª – SÉRIE 992 – R$ 1.500,00 – VALOR TOTAL : R$ 1.500,00; LOTE 02 : 01 TANQUE
EXTERNO DE COMBUSTÍVEL – SÉRIE 046-16 MASSA CK6/1.650 – R$ 3.000,00 – VALOR TOTAL : R$ 3.000,00 ;
LOTE 03: 01 BANCADA DE FERRO PARA PALETES – R$ 100,00; 01 CONTAINER TIPO CABINE – R$ 500,00; 01
CONTAINER VERMELHO – R$ 500,00; 01 BANCADA DE PALETES – R$ 100,00; 01 ARMÁRIO – R$ 30,00; 01
ESTANTE – R$ 30,00 – VALOR TOTAL : R$ 1.260,00 ; LOTE 04: 01 LOTE DE PALETES E MADEIRAS VELHAS
(SUCATAS) – R$ 1.000,00; 01 RAMPA DE FERRO – R$ 2.000,00 – VALOR TOTAL : R$ 3.000,00 ; LOTE 05 : 02
CAÇAMBAS PARA EMPILHADEIRA – R$ 4.000,00 – VALOR TOTAL : R$ 4.000,00 ; LOTE 06 : 01 SILO DE SERRAGEM
SEM MARCA – R$ 15.000,00 – VALOR TOTAL : R$ 15.000,00 ; LOTE 07: 01 LOTE DE PALETES – R$ 5.000,00 –
VALOR TOTAL : R$ 5.000,00 ; LOTE 08: 01 LOTE DE CAIXA DE PALETES – R$ 3.000,00 – VALOR TOTAL: R$
3.000,00 ; LOTE 09: 01 LOTE DE MADEIRAS PARA FABRICAÇÃO DE PALETES – R$ 3.000,00 – VALOR TOTAL : R$
: 3.000,00 ; LOTE 10: 02 CILINDRO DE COMPRESSOR DE AR – R$ 300,00; 03 BANCADAS DE MADEIRA – R$
210,00 ; 01 BANCADA COM ESMERIL E 2 MORSAS – R$ 150,00 ; 01 TANQUE DE FERRO NA COR AZUL – R$ 800,00
; 01 FIXADOR DE FERRO NA COR AZUL – R$ 600,00 ; 04 CARRINHOS DE TRANSPORTE DE FERRO – R$ 400,00
; 01 PALETEADEIRA – R$ 200,00 – VALOR TOTAL : R$ 2.660,00; LOTE 11: 01 ESTANTE PARA PALETES – R$
1.000,00 ; 05 BANCADAS PARA PALETES – R$ 500,00 ; 01 BEBEDOURO – R$ 80,00 ; 01 FURADEIRA DE BANCADA
– R$ 500,00 – VALOR TOTAL : R$ 2.080,00 ; LOTE 12: 01 LOTE DE PALETES – R$ 3.000,00 – VALOR TOTAL : R$
3.000,00 ; LOTE 13: LOTE DE MADEIRA PARA FABRICAÇÃO DOS PALETES – R$ 2.500,00 – VALOR TOTAL : R$
2.500,00 ; LOTE 14 : 06 ARMÁRIOS TIPO ROUPEIRO – R$ 300,00 ; 01 ESTEIRA SERRAGEM – R$ 800,00 ; 01
ASPIRADOR FABRICAÇÃO PRÓPRIA – R$ 50,00 ; 04 BANCADAS PARA PALETES – R$ 400,00 ; 05 MESAS ESCRITÓRIO
– R$ 250,00 ; 04 CADEIRAS – R$ 120,00 ; 01 ARMÁRIO – R$ 50,00 ; 02 ARQUIVOS COM 4 GAVETAS – R$ 80,00
– VALOR TOTAL – R$ 2.050,00 ; LOTE 15: 05 BANCOS DE MADEIRA – R$ 250,00 ; 01 MESA DE MADEIRA – R$
100,00 ; 01 MÁQUINA DE ESCREVER MANUAL ( S.V.C) ; 01 MESA BRANCA DE REFEITÓRIO COM 8 BANCOS – R$
150,00 ; 02 CADEIRAS FIXAS – R$ 50,00 ; 04 MESAS DE ESCRITÓRIO EM FÓRMICA – R$ 200,00 ; 01 QUADRO
BRANCO – R$ 10,00 ; 01 BALÇÃO – R$ 80,00 ; 01 IMPRESSORA EPSOM FX 890 – R$ 30,00 ; 03 ESTANTES DE
AÇO – R$ 90,00 – VALOR TOTAL : R$ 960,00 ; LOTE 16: 01 LOTE DE PALETES – R$ 5.000,00 – VALOR TOTAL
: 5.000,00 ; LOTE 17 : 01 LOTE DE CAPA DE PAPELÃO PARA PALETES R$ 2.000,00 – VALOR TOTAL : R$ 2.000,00;
LOTE 18: 01 ESTEIRA SERRAGEM – R$ 15.000,00 – VALOR TOTAL : R$ 15.000,00 ; LOTE 19: 01 MÁQUINA MARCA
SCHIFFER ULTRA MOLD 17 – MOD. P817 (FALTANDO FIAÇÃO E PAINEL DANIFICADO) – VALOR TOTAL: R$
70.000,00.Os bens serão vendidos livres de quaisquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações
do devedor, inclusive as de natureza tributária e trabalhista, de acordo com art. 141, parágrafo único da Lei 11.101/
2005. PAGAMENTO: O comprador pagará o produto da arrematação mais 5% de comissão ao leiloeiro de acordo com
a Lei. Somente serão aceitos lances para pagamento à vista, com exceção aos lotes 18 e 19 onde será aceito
pagamento parcelado sendo 25% (vinte e cinco  por cento) do valor total da arrematação em até 24 (vinte e
quatro) horas contadas a partir do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial no Banco do
Brasil e o restante em até 05 (cinco) parcelas mensais e sucessivas corrigidas com base na tabela do
Tribunal de Justiça/SP E para que produza os seus jurídicos efeitos de direito, é expedido o presente edital, que
será publicado pela Imprensa Oficial do Estado e afixado por extrato, no lugar de costume, na forma da lei.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 40

O Diretor Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores de Órgãos Gestores de Recursos
Hídricos do Estado de São Paulo convoca seus 25 delegados seccionais, representantes dos seus 773 cooperados,
para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 24 de setembro de 2020, no Auditório Meza-
nino do Edifício Cidade I, na Rua Boa Vista 170, Centro - São Paulo, por absoluta falta de espaço em sua sede social,
obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que deter-
mina o Estatuto Social: em primeira convocação às 08:00 horas com a presença de 2/3 do número total de delegados
em condições de votar;  em segunda convocação às 09:00 horas com a presença da metade mais um do número
total de delegados, em condições de votar; em terceira e última convocação às 10:00 horas com a presença mínima
de 10 delegados em condições de votar para deliberaraem sobre a seguinte Ordem do Dia:  ASSEMBLEIA ORDINÁRIA
1.Prestação e Aprovação de Contas do Exercício de 2019 com apresentação do Relatório Anual, Balanços,
Demonstrativo de Resultados e Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes; 2. Deliberar sobre Pla-
no de Trabalho e Aplicação do FATES para 2020; 3. Distribuição e destinação das sobras líquidas apuradas no exercí-
cio; 4. Deliberar sobre a Tabela de Gratificações; 5. Eleição do Conselho Fiscal 2020/2021 6. Outros assuntos de
interesse social. São Paulo, 11de setembro de 2020. JOSÉ CARLOS PISSAIA Diretor Presidente K-10/09

��;3� ����	;3�HIJ������������#����� �DO� ���������7������������	�����O����!���O�	!%-��%��������/�����
�� �
��#�%������?�$!����O�"��������"������/.���?��!����O�	/2�	�������/��!
W���2�4C�����/.	� ����1�����!������)�*���
	�+��� �� ,����@�#������ ;Q� ��*������!������ �D�JC�����	�+���������� ��� ;���%�
��������O� �:� ���������������DO� ��������
�7������������ 5-��������-�����-�����O������:���������������8�J���� !���,�����������������!��&� '!�������������
����)�*����	�+�����,����@�#������;Q���*������!�����&�,���/�0�����	/2�	J63�3J�/J =HX�/�2@�,;	�/�/.	� 3���1��	6�'.
1,�/�0��D��:��::��.�������&�	 �=�;6�;��J/�/�63J/�@�;1=6�J�	�,.1,�����:����������*;*;�6�/J=K����
	�@*� PJ�@�;1=6�J�	�,.1,��:7���������&��� �������������	!%-��%��������/�����
�&��?�����������
���1����E���&
�>!������ -����"����� ���"������ /.�&� ����� �������!�!� �� ���!��� >!������&� ������������� ��� -�#�%����� ��� $!������ ���@A
������&��� 5>!�9���������8����������� ��$!�������%� �!#��� �#������&� C��� ��C�������� ����%�
���-���������&� -����$!���%��:
����&��� C�!��������:�������!-��&��C��!�%���-�#�%����&���0�-������� �����G��������%!���������F&�-�#�%��������9����4����
��+���������� C�?������%���F����?-���
������%����������-��9�������+����
���,���%����-�������?��!��������+�������
���$!�&����4���%������!��������-�������%��������� ��+����&������:�&� ������� ;*&����	�	&��� ���������������-�����-��+�������
���� :������	�	���%���-�#�%����� +��!��4���&� ������������ -���������:� 5$!����8� ����� -����$!�&� ����-�������%�������
-��9�����!���+�� ����%�
��&��-�������%&�����-�E-������!���&��!��� �%-!#��
W���/��4���-�������&��C�?������-!0���������
C��%����� ����/�����!��&������������0����������� ������������.��.����

��;3� ����;63;1�HIJ����@�KJ��������;�/��@J	�//J�6D������:����������������J5�8�11�'!��5�8���������������:)�*���
	�+��&����,����@�#������*;;� �� ;��$!���&�����������/�����!��&���5�8��������,�0�����&���� C��%����� ��&�����,�K�/�"�@���� ;6�
	@;/3;6���������J�6�/	;1�63J&�	6�'������:�7.����������	�,O�����������7�&�$!��-��������'!���&����%�������!%���
��
���	!%-��%��������������
�&�%�+����-���/-��� ;��<������"�������������"�0�����/.��������������������B!��%��!#��� �������������
��0���&��������%����������#��:��&�R�D&�;*����	�	&�C��������%���������!��;63;1�HIJ�-�����;3� &�-����$!�&����-���������:�5$!����8
�����<����&�$!��C�!��4��-E�������!�������-��������-��������������&�-�#!����$!���������@A���:��&��&���+���%�������!�������&���0
-�������%!���������F���0�����+���������B0������9����4�������+���������������F�5����#��:�����-��4#��C��&����	E��#�������������
	�+��8�,����������&������&�$!���������%����������#��:�:����	E��#��������������	�+��&� ���������������-����������%�������������%��
-�#�%�����+��!��4���&� ������������-���������:�5$!����8������<�����-����$!�����?��!����&� ����-�������%��������-��9�����!���+�
����%�
��&��-�������&�����-�E-������!���&��!���%-!#��
���/��4���-��������������&�-����?�����&��C�?������-!0����������C��%��������
6����1�;/��������-�����������������������/�����!��&������������#������������ ������������.��.����

��;3� ����;63;1�HIJ����@�KJ��������;�/��@J	�//J�6D����7�����7������������J5�8�11�'!��5�8����������������)�*���
	�+��&����,����@�#������;;���/������%���&�����������/�����!��&���5�8� =;K�@��P�� �6�@�[� �6	;J6;�*� ��K&����C��%����
 ��&�����,�K�/�"�@��5�8�P�11P\[2�1�3���	P��@�='J����J ;*�;@�&�	�,��7����7:����&�$!��-��������'!���&����%������
!%���
������	!%-��%��������������
�&�%�+����-���,!���
���/�����!���������������������B!��%��!#��� ����������������0���&
�������%����������#��:��&�R�D&�;*����	�	&�C��������%���������!��;63;1�HIJ�-�����;3� &�-����$!�&����-���������:�5$!����8�����
<����&�$!�� C�!��4��-E�������!�������-��������-��������������&�-�#!����$!���������@A��:�&��� 5�%� >!�9�.����8&���+���%����
��!�������&���0�-�������%!���������F���0�����+���������B0������9����4�������+���������������F�5����#��:�����-��4#��C��&���
	E��#��������������	�+��8�,����������&������&�$!���������%����������#��:�:����	E��#��������������	�+��&����������������-����������%�
�����������%���-�#�%�����+��!��4���&� ������������-���������:�5$!����8������<�����-����$!�����?��!����&� ����-�������%�������
-��9�����!���+������%�
��&��-�������&�����-�E-������!���&��!���%-!#��
���/��4���-��������������&�-����?�����&��C�?������-!0������
���C��%���������6����1�;/ ������������.��.����

��;3� ����	;3�HIJ����@�KJ��������;�/��@J	�//J�6D�����:���������������7�J5�8�11�'!��5�8��������������
�)�*����	�+��&����,����@�#������ ;*� �� �-�&�����������/�����!��&���5�8���������2�����,�����"����&���� C��%����� ��&����
,�K�/�"�@��5�8�	�@ J/���=�@�J����	J/3����@�;@�&�	�,����7�77�������&�6J*��1�;/��*�/�	J1�@	;J���
� ;1�63J/��;@� ;&�	6�'���������.�������&�$!�� �9��� C���-��-�����!%���
�������?��!
������3��!����?���>!�������-��
-��������"�����"��������/.�&��0>���+���������0���
�����$!���������@A��7���&��� 5>��������������8&� ��-����������-���
	B�!������	�B�����"���4���� ���%-�B���%�� ��	�-��������2����	�����������������7����������������������� �B!��%� �!#��
����������������0���&� C��������%���������!��	;3�HIJ&�-�����;3� &���%� C!���%�������������:�&� ������� ;;����	�	&�-���
$!�����-���������� 5��G�8�����&��� C�!����������������!-��&� C�!����������������-!0����
���<������!&�9�+�����%�������!%&���
-��%�����5�����:�&��������;;;����	�	8&�-�#!�%����B0���&���+�������%��%��������!�������������������������!�������9����4����
���B-�������-�#�%�������%�����+���G��������$!�������+��0�����4����!�����-����%���������9�-E�������� ����#����5�������&
R��D&����	�	8��!��C���
�%��%0��#������-���������:� 5$!����8������ 5�������&����	�	8&�-���������������-���������F���
+����� �%��?��!
��� 5����!����� �!����� �� 9����4����� ��� ��+�#���8&� ��� -����� -���� �C����� ���� �%0��#��&� -��%����4� ���
�?��!������ ��$!�������>����%��������-�#�%�������������� ��%�����������%���B��� 5����8�-��������%������&��������������
�����
���%����4������ >!��������F� 5!%�-��������8����%G��6����C��!������-�#�%�����-�������4���-��9�������+����
��
��� �������0����$!������0����%�-�����������C�
��������+���&� C���������+��������$!�����4���%������!��������-������ �%
�������� ��+�����/��4���-��������������&�-����?�����&��C�?������-!0���������� C��%����� ��� � � ��������.��.����

��;3� ����	;3�HIJ����@�KJ��������;�/��@J	�//J�6D����:���������:������7�J5�8�11�'!��5�8��������������
�)�*����	�+��&����,����@�#������ ;*� �� �-�&�����������/�����!��&���5�8�/����]�3���!�	�������"����&���� C��%����� ��&����
,�K�/�"�@��5�8�,@=3;	J ��3@^/�1�6;6�/�;1�J@3�HIJ����Q�J@3�HIJ� 3��&�	6�'��7������.������:_�� �6�
J@;�6�����"�6��;	3/&�	�,��:����:������ �� 'J/���63J6;J�	�1�� �33;&�	�,������7������&� $!�� �9��� C��
-��-�����!%���
�������?��!
������3��!����?���>!�������-���-��������"�����/��������� 5"�����8�/.�&��0>���+�������������
��� �B!�����-�#�%��������$!���������@A��������&��� 5����%0��.����8&� ��-����������-����	B�!������	�B�����"���4���
�<%����7�:�����������������?��!�������%� �!#��� ����������������0���&� C��� �����%���������!��	;3�HIJ&�-�����;3� &
��%�C!���%�������������:�&��������;;����	�	&�-����$!�����-����������5��G�8�����&���C�!����������������!-��&�C�!������������
���-!0����
���<������!&�9�+�����%�������!%&����-��%�����5�����:�&��������;;;����	�	8&�-�#!�%����B0���&���+�������%��%�
������!�������������������������!�������9����4��������B-�������-�#�%�������%�����+���G��������$!�������+��0�����4
���!�����-����%���������9�-E�������� ����#����5�������&�R��D&����	�	8��!��C���
�%��%0��#������-���������:�5$!����8�����
5���� ���&� ���	�	8&� -���������������-������� ��F����+����� �%��?��!
��� 5����!������!�������9����4����������+�#���8&
���-�����-�����C����������%0��#��&�-��%����4������?��!������ ��$!�������>����%��������-�#�%�������������� ��%���������
�%���B��� 5����8�-��������%������&��������������������
���%����4������ >!��������F�5!%�-��������8����%G��6����C��!���
�� -�#�%����� -�������4� �� -��9���� �� �+����
��� ��� ������� 0���� $!������ 0����%�-���� �� �����C�
��� ��� ��+���&� C������
��+��������$!�����4���%������!��������-�������%�����������+�����/��4���-��������������&�-����?�����&��C�?������-!0������
��� C��%����� ��� � ��� �� ��.��.����

��;3� ����	;3�HIJ����@�KJ��������;�/��@J	�//J�6D����7����������������7�J5�8�11�'!��5�8�����������
����)�*����	�+��&����,����@�#������ ;*� �� �-�&�����������/�����!��&���5�8�/����]�3���!�	�������"����&���� C��%����
 ��&�����,�K�/�"�@��5�8� �*��@��;�J�1�33J/��� ��/�@@�� 3��&�	6�'��7������.�������&�$!���9��C���-��-����
!%�� �
��� ����?��!
��� ���3��!����?���>!������� -��� -����� ���"�����"��������/.�&� �0>���+����� ��������� ��� �B!�� ��
-�#�%����� ��� $!������ ���@A� �����&��� 5C�+������� ��� ����8&� ��-���������� -���� ;����!%�����������!���� ���	��C�����
�����+������J!������+��
���������������?��!�������%� �!#��� ����������������0���&� C��������%���������!��	;3�HIJ&
-�����;3� &���%�C!���%�������������:�&��������;;����	�	&�-����$!�����-����������5��G�8�����&���C�!����������������!-��&
C�!����� ��� ����� ��� -!0����
��� <����� �!&� 9�+�����%���� ��� !%&� ��� -��%����� 5���� �:�&� ������� ;;;� ���	�	8&� -�#!�%��
�B0���&� ��+����� ��%��%�� ���� ��!�������� �� ���������� ���� �!����� �� 9����4����� ��� B-���� ��� -�#�%����� ��%� �
��+���G��������$!�������+��0�����4����!�����-����%���������9�-E������������#����5�������&�R��D&����	�	8��!��C���
�%
�%0��#��� ��� -����� ��� �:� 5$!����8� ����� 5���� ���&� ���	�	8&� -������� ������ ��-������� ��F� ��� +����� �%� �?��!
��
5����!����� �!����� �� 9����4����� ��� ��+�#���8&� ��� -�����-���� �C����� ���� �%0��#��&� -��%����4� ���� �?��!������ ��$!����
��>����%��������-�#�%����������������%�����������%���B���5����8�-��������%������&��������������������
���%����4���
�� >!���� ��� �F� 5!%�-��� �����8� ���%G��6����C��!������ -�#�%����� -�������4� �� -��9���� �� �+����
��� ��� ������� 0���
$!������ 0����%� -���� �� �����C�
��� ��� ��+���&� C������� ��+�������� $!�� ���4� ��%����� �!������ ��-������ �%� ����� ��
��+����� /��4� �� -�������� ������&� -��� �?�����&� �C�?���� �� -!0������� � ��� C��%�� ��� ��� ������������.��.����

��;3� ����	;3�HIJ����@�KJ��������;�/��@J	�//J�6D����7����������������7�J5�8�11�'!��5�8��������������
�)�*����	�+��&����,����@�#������ ;*� �� �-�&�����������/�����!��&���5�8���������2�����,�����"����&���� C��%����� ��&����
,�K�/�"�@��5�8�	;	�@��*�@;//;1J����,@�6	�&�	�,��������:������� �6	PJ6�3��6J*J�/�63J��63J6;J� 3��&
	6�'�����7���.�������&� $!�� �9��� C��� -��-����� !%���
��� ����?��!
��� ���3��!����?���>!������� -��� -����� ���"����
"��������/.�&��0>���+���������0���
�����$!���������@A�:����&�7� 5>!�9���������8&� ��-����������-����	B�!������	�B����
"���4���� ���%-�B���%�� ��	�-����� ���2��������D� ��������������������������� �B!��%� �!#��� �������������� ��0���&� C��
�����%���������!��	;3�HIJ&�-�����;3� &���%� C!���%�������������:�&� ������� ;;����	�	&�-����$!�����-���������� 5��G�8
����&��� C�!����������������!-��&� C�!����������������-!0����
���<������!&�9�+�����%�������!%&����-��%����� 5�����:�&� ������
;;;� ���	�	8&� -�#!�%��� �B0���&� ��+����� ��%��%�� ���� ��!�������� �� ���������� ���� �!����� �� 9����4����� ��� B-���� ��
-�#�%�������%�����+���G��������$!�������+��0�����4����!�����-����%���������9�-E������������#����5�������&�R��D&����	�	8
�!��C���
�%��%0��#��� ��� -����� ��� �:� 5$!����8� ����� 5���� ���&� ���	�	8&� -������������� ��-������� ��F���� +����� �%
�?��!
��� 5����!����� �!�������9����4����������+�#���8&� ���-�����-�����C����� �����%0��#��&� -��%����4� �����?��!�����
��$!����� ��>����%��������-�#�%�������������� ��%�����������%���B��� 5����8� -��������%������&� �������������������
��
%����4������ >!��������F� 5!%�-��������8����%G��6����C��!������-�#�%�����-�������4���-��9�������+����
������ ������
0����$!������0����%�-������ �����C�
��������+���&� C���������+��������$!�� ���4���%������!��������-������ �%��������
��+�����/��4���-��������������&� -����?�����&��C�?������-!0���������� C��%����� ��� � � ��������.��.����

��;3� ����	;3�HIJ����@�KJ��������;�/��@J	�//J�6D�����������������������J5�8�11�'!��5�8����������������)�*���
	�+��&����,����@�#������*;;��� ;��$!���&�����������/�����!��&���5�8�/!����'!�����������&����C��%����� ��&�����,���/�0�����	�����
���%�������0!$!��$!��5	�,�����7�����7�8&�$!��"�����"��������/.�� �9���>!���!��
������"!�������-�������&����+��������%
�
�������?��!
��&��0>���+�������$!���������@A������&���5����%0����������8&� ��-����������-����	�����������,�������%����
6D�7��7�������-�����$!���
������"���&�#���������-���������
���,��!��4���������������?��!������%��!#��� �#������&��?-������
������&�-����$!���%��������&���C�!����������������!-��&�-�#!�����B0������!�������&����������%�$!����+��0��9����4�������4����!����
-����%�����&��!��%��:�����&��%0��#!���!� �����9�
������B���������?�$!����&���%-��+���������-E����������F����+�������
�?��!
��&�����!��+���!�������9����4����&�-���������$!�����$!����-�#�%����������������>��C������%���-��������%������&�����������
��������
���%����4������>!��������F�5!%�-��������8����%G�&���0�-�������-��9�������0�������!���+����
�����������������-�����
�!-��&�������G����&����4���%������!��������-���������������#!����-�����#!�%��������C�����/��4���-�������&��C�?������-!0������
/�&��7.��.�����/��4���-��������������&�-����?�����&��C�?������-!0����������C��%���������6����1�;/��������-�������������������
���/�����!��&����������� >!�9��������� ������������.��.����

Heleno & Fonseca Construtécnica S.A. 
CNPJ/ME nº 61.573.184/0001-73 - NIRE 35.30004584-0

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas, 
Cumulativamente, em 29 de Julho de 2020

Data, Hora e Local: Aos 29 dias do mês de julho de 2020, às 14h00, as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Heleno & Fonseca
Construtécnica S.A.. (“Companhia”) são realizadas, cumulativamente e em caráter excepcional, no Hotel Transamerica Berrini, na Rua Quintana,
1012, salas Brooklin 1, 2, 3 e 4, na cidade e Estado de São Paulo. Convocação: Publicação do Edital de Convocação nos dias 21, 22 e 23 de julho
de 2020, no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” no Caderno Empresarial, páginas 23, 32 e 28, respectivamente, e nas edições dos dias 21, 22
e 23 de julho de 2020, no jornal “O Dia”, páginas 5, 7 e 4, respectivamente. Publicações: O Aviso aos Acionistas previsto no artigo 133 da Lei das
S.A. foi devidamente publicado nos dias 26, 27 e 30 de junho de 2020 no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” no Caderno Empresarial, páginas
52, 33 e 101, respectivamente, e nas edições dos dias 26, 27 e 30 de junho de 2020 no jornal “O Dia” páginas 5, 7 e 8. O Relatório da Administração,
as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes foram publicados no dia 24 de julho de 2020, no “Diário Oficial do Estado
de São Paulo” no Caderno Empresarial, páginas 11, 12, 13 e 14 e na edição do dia 24 de julho de 2020 do jornal “O Dia”, páginas 5 e 6. Presença: 
Presentes acionistas representando mais de 99,40% do capital com direito a voto da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de
Presença de Acionistas da Companhia. Presentes também Sr. Fábio Cerboncini (Auditor Independente e representante da Irmãos Campos e
Cerboncini Auditores Associados) e a totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, os Srs. Ricardo Jesus de Barros Ávila, Ricardo
Julio Rodil e Sérgio de A. Behrend. Também estiveram presentes, com a anuência de todos os acionistas presentes, o Sr. Djalma Soares dos Santos
Jr. (Controller da Companhia), os advogados da Companhia, Srs. Leonardo Moreira Costa de Souza, Alessandra Martins de Souza e Caio Brandão
Coelho Martins de Araujo; Dante Prati Fávaro (Diretor Presidente), Carlos Zenhiti Sasaki (Diretor Corporativo Administrativo) e Adelmo Ernesto Di
Gregório (Diretor Vice-Presidente). Mesa: Presidente: Sr. Ricardo Borges Ranzolin, Secretário: Sr. Leonardo Moreira Costa de Souza. Ordem do
Dia: Em Assembleia Geral Ordinária (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da
Companhia, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício, conforme 
proposta da administração; (iii) eleger os membros da Diretoria da Companhia para o próximo mandato; e (iv) deliberar sobre a remuneração da 
administração para o exercício social de 2020. A depender do resultado das deliberações em Assembleia Geral Ordinária, em Assembleia Geral
Extraordinária, deliberar sobre (i) aumento do capital social da Companhia, no valor de R$ 3.942.237,35 (três milhões, novecentos e quarenta e dois
mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), sem modificação no número de ações existentes, mediante a capitalização da reserva
de lucros existente; e (ii) consequente alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia. Deliberações: Foram tomadas as seguintes
deliberações, com a abstenção dos legalmente impedidos, e feitos os seguintes registros: Foi autorizada, por todos os presentes, a lavratura desta
ata em forma de sumário, conforme previsão legal do artigo 130, parágrafo 1º da Lei das S.A. Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Aprovar, por
maioria de votos, as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social findo em
31 de dezembro de 2019, que refletem os ajustes contábeis e correspondentes reflexos nos exercícios sociais de 2018 e em 2019, em atendimento
aos CPCs vigentes (“Ajustes Contábeis”); (ii) Considerando que, em razão dos Ajustes Contábeis, a Companhia apurou nos saldos de abertura do
exercício de 2018, um resultado de R$ 5.532.964,71 (cinco milhões, quinhentos e trinta e dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta
e um centavos), aprovar, por maioria de votos, a destinação da seguinte forma: (a) R$ 276.648,24 (duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e
quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos), representando 5% do valor apurado, para a reserva legal da Companhia; (b) R$ 1.314.079,12 (um
milhão, trezentos e quatorze mil e setenta e nove reais e doze centavos) para a distribuição do dividendo mínimo obrigatório, sendo certo que, em
razão de tal montante ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do referido exercício, este será, na forma prevista no artigo 197 da Lei das
S.A., destinado para a Reserva de Lucros a Realizar; e (c) o saldo, no valor de R$ 3.942.237,35 (três milhões, novecentos e quarenta e dois mil,
duzentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), para a reserva estatutária da Companhia denominada Reserva para Reforço de Capital de
Giro e Fluxo de Caixa, na forma do artigo 194 da Lei das S.A.; Consignar, ainda, que o valor de R$ 378.330,02 (trezentos e setenta e oito mil,
trezentos e trinta reais e dois centavos), correspondente à parcela realizada da Reserva de Lucros a Realizar referente aos dividendos obrigatórios 
declarados na Assembleia Geral Ordinária realizada em 6 de outubro de 2017, será paga aos acionistas até 31 de dezembro de 2020, em
cumprimento ao disposto no artigo 197, § 2º da Lei das S.A.; Considerando que a maioria dos acionistas presentes considera que o saldo da
Reserva para Reforço de Capital de Giro e Fluxo de Caixa excede o necessário para o cumprimento de sua finalidade, consignar que será 
submetida à deliberação dos acionistas, em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada nesta data, proposta de capitalização integral de tal
reserva de lucros, nos termos do artigo 199 da Lei das S.A. e artigo 20, parágrafo 2º, do estatuto social da Companhia; (iii) Aprovar, por maioria de
votos, a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, com um mandato até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2022: (a) para o
cargo de Diretor Presidente, o Sr. Dante Prati Fávaro, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/ME sob o nº 045.661.208-48, portador
da cédula de identidade profissional CREA/SP nº 11839225-D, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo; (b) para o cargo de Diretor
Vice-Presidente, o Sr. Adelmo Ernesto di Gregorio, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/ME sob o nº 044.031.988-99, portador da 
cédula de identidade RG nº 7.637.552, emitida pela SSP/SP, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo; e (c) para o cargo de Diretor
Corporativo Administrativo, o Sr. Carlos Zenhiti Sasaki, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob o nº 007.426.228-
94, portador da cédula de identidade RG nº 10.912.693, emitida pela SSP/SP, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo; todos com
endereço comercial na Rua Guararapes, 1.909, 5º andar, Brooklin Novo, São Paulo - SP, CEP 04561-004; Os diretores eleitos tomarão posse de
seus respectivos cargos no prazo de até 30 dias a contar da presente data, na sede social da Companhia, mediante a assinatura do pertinente termo
de posse a ser lavrado em livro próprio, ocasião em que prestarão as devidas declarações na forma da lei; (iv) Aprovar, por maioria de votos, o 
montante global da remuneração da administração para o exercício social de 2020, com limite de até R$ 2.651.306,01 (dois milhões, seiscentos e 
cinquenta e um mil, trezentos e seis reais e um centavo) - mesmo valor pago nos exercícios sociais de 2018 e 2019, sem qualquer ajuste, inclusive
correção monetária; (v) Mediante proposta apresentada pelos acionistas Daniel Helou da Fonseca e Marcelo Helou da Fonseca, instalar o Conselho
Fiscal para o exercício de 2020, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020, e aprovar a eleição de seus membros, a saber: pelos
acionistas Daniel Helou da Fonseca e Marcelo Helou da Fonseca: a. Sergio de Andrade Behrend, brasileiro, divorciado, contador, inscrito no CPF/
MF sob o nº 132.805.418-75, portador da cédula de identidade RG nº 17695817-4 SSP/SP, inscrito no CRC/SP sob o nº 1SP197708/O-8, com 
endereço profissional na Avenida Vista Verde, 2428, casa 12, Ronda, Araçariguama, SP, CEP 18147-000; e como suplente Roberto Miguel, 
brasileiro, casado, contador, com endereço comercial na Avenida Nove Julho, 5569, 2º andar, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 01407-200, inscrito
no CRC 1SP137215/O-3, portador do RG nº 4205199-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 903.384.648-91; pelos demais acionistas: 
b. Ricardo Jesus de Barros Ávila, brasileiro, casado, empresário e contador, inscrito no CPF/ME sob o nº 009.682.398-46, portador da cédula de 
identidade RG nº 10.724.036-1 SSP/SP, com endereço profissional na Rua Guararapes, 1.909, 5º andar, São Paulo, SP, CEP 04561-004; e seu
respectivo suplente, Edson Santos de Oliveira, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/ME sob o nº 044.402.078-04, portador da cédula de
identidade RG nº 15.858.865-4 SSP/SP, com endereço profissional na Rua Guararapes, 1.909, 5º andar, São Paulo, SP, CEP 04561-004; e 
c. Ricardo Julio Rodil, argentino, casado, contador, inscrito no CPF/ME sob o nº 766.812.708-91, portador da cédula de identidade RNE nº RGW 
044821-U, com endereço profissional na Rua Guararapes, 1.909, 5º andar, São Paulo, SP, CEP 04561-004; e seu respectivo suplente, João Vieira
Uchôa Filho, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/ME sob o nº 021.741.738-83, portador da cédula de identidade RG nº 11.381.986-9 SSP/
SP, com endereço profissional na Rua Guararapes, 1.909, 5º andar, São Paulo, SP, CEP 04561-004. Os conselheiros eleitos tomarão posse de seus
respectivos cargos no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da presente data, na sede social da Companhia, mediante a assinatura do pertinente
termo de posse a ser lavrado em livro próprio, ocasião em que prestarão as devidas declarações na forma da lei. Até a referida data, a Companhia 
e os acionistas interessados poderão verificar o preenchimento dos requisitos legais referentes aos conselheiros fiscais ora eleitos. O Presidente da
Mesa pediu para ressaltar que, na presente data, o membro suplente do Conselho Fiscal, Roberto Miguel, está impedido de tomar posse do cargo 
de Conselho Fiscal, em razão da existência de ação judicial contra a Companhia. Assim, na eventual ocasião em que o referido membro tenha que 
tomar posse, a Companhia e os demais acionistas deverão verificar se ainda persiste o impedimento ora declarado; e Fixar, por unanimidade, a
remuneração do Conselho Fiscal em R$ 11.000,00 (onze mil reais) mensais para cada membro, mesmo valor pago nos exercícios sociais de 2018
e 2019, sem qualquer ajuste, inclusive correção monetária. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Aprovar, por maioria de votos, o aumento do
capital social da Companhia, no valor de R$ 3.942.237,35 (três milhões, novecentos e quarenta e dois mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e
cinco centavos), sem modificação no número de ações existentes, mediante a capitalização da reserva de lucros. Assim, o capital da Companhia
passa de R$ 93.174.525,14 (noventa e três milhões, cento e setenta e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos) para R$
97.116.762,49 (noventa e sete milhões, cento e dezesseis mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), dividido em
60.411.378 ações, sendo: (i) 46.258.623 ações ordinárias e (ii) 14.152.755 ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal; e (ii)
Consequentemente, aprovar a alteração do caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia, que passará a ter a seguinte nova redação: “Artigo
5º - O Capital Social totalmente subscrito e integralizado é de R$ 97.116.762,49 (noventa e sete milhões, cento e dezesseis mil, setecentos e
sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), o qual se encontra dividido em 60.411.378 (sessenta milhões, quatrocentas e onze mil, trezentas
e setenta e oito) ações, sendo: (i) 46.258.623 (quarenta e seis milhões, duzentas e cinquenta e oito mil, seiscentas e vinte e três) ações ordinárias
e (ii) 14.152.755 (quatorze milhões, cento e cinquenta e duas mil, setecentas e cinquenta e cinco) ações preferenciais, todas nominativas, sem valor
nominal.” Protestos, Manifestações e Votos: Os protestos, manifestações e votos apresentados pelos acionistas, no total de 10 documentos, foram 
autenticados pela mesa e arquivados na sede da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo
necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os acionistas presentes.
Assinaturas: Archangela Gabriela Prati Fávaro (pp. Roberto Romero Dias Carneiro); Sônia Toledo Pereira da Silva (pp. pp. Ricardo Borges 
Ranzolin); Luis Fernando Pereira da Silva (pp. Ricardo Borges Ranzolin); Dante Prati Fávaro (pp. Armando Luiz Rovai), Marcelo Helou da Fonseca 
(pp. Guilherme F. Coelho Lippi); e Daniel Helou da Fonseca (pp. pp. Guilherme F. Coelho Lippi). A Mesa certifica que esta via é cópia fiel da ata que
está escritura no livro próprio da Companhia. São Paulo, 29 de julho de 2020. Mesa: Ricardo Borges Ranzolin - Presidente; Leonardo Moreira
Costa de Souza - Secretário. JUCESP nº 358.312/20-6 em 04/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Construcap - CCPS - Engenharia e Comércio S.A.
CNPJ/ME nº 61.584.223/0001-38 - NIRE 35.300.053.095

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29/07/2020
1. Data, Hora e Local de Realização: Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 29/07/2020, às 10h00, em segunda convocação, eletronicamente por
meio de plataforma de videoconferência, conforme autorizado pela Instrução Normativa DREI nº 79/2020, a qual se considera realizada, para todos os
efeitos, na sede da Companhia, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, Edifício Eldorado Business Tower, nº 8501, 32º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo. 2. Publicações e Convocação: Edital de Convocação publicado nos dias 17, 18 e 21/07/2020, no Diário Oficial Empresarial e no Jornal O Dia SP,
respectivamente nas páginas 37, 24 e 25 do primeiro e 04, 05 e 06 do segundo. Publicação das Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício
findo em 2019, nos jornais Diário Oficial Empresarial (páginas de 39 a 45) e no Jornal O Dia SP (páginas de 5 a 7) ambos no dia 18/06/2020. 3. Presença:
Acionistas e usufrutuário representando 90,5853% do capital social e votante, conforme Lista de Presença de Acionistas, anexa a esta Ata, e no Livro de
Presença de Acionistas. O Sr. Julio Capobianco, usufrutuário de ações da Companhia, foi representado por seu bastante procurador Geraldo Agosti Filho,
conforme procuração em anexo. Acionistas e usufrutuário doravante denominados, em conjunto, “Acionistas”. Presentes, também, os Diretores da
Companhia, Roberto Ribeiro Capobianco e Julio Capobianco Filho, e o Sr. Diego Bastos, representante do Auditor Independente da Companhia, BDO RCS
Auditores Independentes, que ficou à disposição da Assembleia. Ausentes os Acionistas João Paulo Ribeiro Capobianco e Maria Cecilia Ribeiro
Capobianco. 4. Mesa: Os Acionistas indicaram para presidir a mesa o Sr. Rodrigo R. Monteiro de Castro, o qual indicou, na forma do artigo 19 do Estatuto
da Companhia, a Sra. Carolina Ferraz da Fonseca para secretariar a mesa. 5. Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e
votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2019; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a
distribuição de dividendos, observada a declaração de dividendos aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 08/05/2020, ad
referendum da Assembleia Geral Ordinária, nos termos do artigo 2o da Medida Provisória nº 931, de 30/03/2020; (iii) Eleger os membros do Conselho de
Administração da Companhia; e (iv) Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e dos membros da Diretoria, para o exercício
de 2020. 6. Leitura de Documentos, Recebimentos de Votos e Lavratura da Ata: Foi dispensada a leitura ou transcrição dos documentos relacionados
às matérias a serem deliberadas, uma vez que foram publicados e todos os Acionistas tinham conhecimento prévio de seu conteúdo, sendo que os
mesmos se encontram à disposição dos interessados, ficando também arquivados na sede da Companhia, incluindo a recomendação de aprovação
formulada pelo Conselho de Administração da Companhia, deliberada por unanimidade, na forma da ata de reunião realizada em 20/03/2020, e o Parecer
dos Auditores Independentes. Foi autorizada, ademais, a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação sem a assinatura dos acionistas,
de acordo com o previsto nos §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei das S.A. 7. Deliberações: Os Acionistas deliberaram, com abstenção dos legalmente impedidos,
em relação às matérias em que a Lei os impede de votar, ficando as abstenções indicadas em cada caso, o seguinte: 7.1. A aprovação: (i) por unanimidade
e sem reservas, com votos de Julio Capobianco, Maria Lúcia Ribeiro Capobianco Porto, Maria Silvia Ribeiro Capobianco e David Baptista da Silva Pares,
representativos de 79,0475% do capital social total, depois de examinadas e discutidas, das contas dos Administradores. Roberto Ribeiro Capobianco e
Júlio Capobianco Filho, titulares de ações representativas de 11,5378% do capital social, abstiveram-se de votar as suas contas; e (ii) por unanimidade e
sem reservas, com votos de Julio Capobianco, Maria Lúcia Ribeiro Capobianco Porto, Maria Silvia Ribeiro Capobianco e David Baptista da Silva Pares,
representativos de 79,0475% do capital social total, das Demonstrações Financeiras da Companhia. Também se abstiveram os administradores Roberto
Ribeiro Capobianco e Júlio Capobianco Filho, titulares de ações representativas de 11,5378% do capital social. 7.2. A aprovação, por unanimidade,
representativa de 90,5853% do capital social total, da ratificação da declaração de distribuição de dividendos obrigatórios, na forma do Artigo 23 do
Estatuto Social, no montante de R$ 15.377.987,09, correspondentes a 30% do Lucro Líquido apurado no exercício de 2019, deliberada antecipadamente
pelo Conselho de Administração em Reunião ocorrida em 8/05/2020, conforme autorização conferida pela Medida Provisória nº 931, de 30/03/2020. A
distribuição será feita nos exatos termos da deliberação daquele órgão, em parcelas mensais, a partir de maio de 2020 e até 31/12/2020. O percentual
restante correspondente a 70% do Lucro Líquido, no montante de R$ 35.881.969,87, será destinado para a conta Reserva de Lucros. 7.3. A aprovação, por
maioria absoluta de votos dos Acionistas presentes, representativa de 90,5829% do capital social total, da eleição dos novos membros para o Conselho
de Administração da Companhia, com mandatos de 2 anos a contar desta data: (i) Maria Lucia Ribeiro Capobianco Porto, brasileira, casada, jornalista,
portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 3.462.158 (SSP-SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 011.762.838-71, residente e domiciliada na Rua Maracaibo, 319,
Bairro Cidade Jardim, CEP 05601-010, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (ii) Maria Silvia Ribeiro Capobianco, brasileira, divorciada, secretária,
portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 3.462.129 (SSP-SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 033.209.098-19, residente e domiciliada na Rua Jesuíno Arruda,
248, apartamento 103, Itaim Bibi, CEP 04532-080, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (iii) Julio Capobianco Filho, brasileiro, casado, engenheiro
civil, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 4.329.483-2 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 681.430.528-34, residente e domiciliado na Rua Santa
Cristina, 344, CEP 01443-020, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (iv) Roberto Ribeiro Capobianco, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador
da Cédula de Identidade R.G. nº 7.611.632 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 033.785.768-71, residente e domiciliado na Rua Elias Cutait, 151, Bairro
Cidade Jardim, CEP 05672-020, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (v) José Tomás Vieira dos Santos, brasileiro, casado, contador, portador da
Cédula de Identidade R.G. nº 06.132.178-2 (IFP-RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 822.792.258-91, residente e domiciliado na Rua Remo Alfonsi, 44, Vila
Petrópolis, na Cidade de Atibaia, Estado de São Paulo; e (vi) Geraldo Agosti Filho, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade R.G.
nº 9.667.769-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 003.922.248-95, residente e domiciliado na Rua Alagoas, 324, apartamento 81, CEP 01242-000, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O Acionista David Baptista da Silva Pares, com votos representativos de 0,0024% do capital social total, rejeitou
a proposta apresentada. 7.4. A aprovação, por unanimidade de votos, representativa de 90,5829% do capital social total, da remuneração global de
R$ 868.224,00 para os membros do Conselho de Administração, para o exercício de 2020. Absteve-se da votação o Acionista David Baptista da Silva Pares,
titular de ações representativas de 0,0024% do capital social total. 7.4.1. A aprovação, por unanimidade dos votos, representativa de 90,5829% do capital
social total, da remuneração global de R$ 8.551.622,13 para os membros da Diretoria, para o exercício de 2020. Absteve-se da votação o Acionista David
Baptista da Silva Pares, titular de ações representativas de 0,0024% do capital social total. 8. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida
a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, o Sr. Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta
ata, que reaberta, lida, conferida e aprovada, foi, por todos os presentes assinada. 9. Documentos Arquivados: Ficam arquivados na sede da Companhia
a Publicação ordenada pelo artigo 133 da Lei 6.404/76, o Edital de Convocação, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer
dos Auditores Independentes, consolidados em único instrumento. São Paulo, 29/07/2020. Rodrigo R. Monteiro de Castro - Presidente; Carolina Ferraz
da Fonseca - Secretária. Julio Capobianco - Usufrutuário; Maria Lúcia Ribeiro Capobianco Porto; Maria Silvia Ribeiro Capobianco; Júlio Capobianco
Filho; Roberto Ribeiro Capobianco; David Baptista da Silva Pares. JUCESP nº 345.717/20-6 em 28/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

N.I.B.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A.  –  CNPJ/ME nº 31.232.215/0001-61  –  NIRE 35.300.520.092
Ata de Assembleia Geral Extraordinária

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 29 de junho de 2020, às 9:00 horas, na sede social da N.I.B.S.P.E. Empreendimentos 
e Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.666, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. Convocação e Presença: Os Acionistas foram devidamente convocados e foi constada 
a presença da totalidade dos Acionistas. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo João Francisco da Silveira Neto e secretariados 
pelo Luis Felipe Teixeira do Amaral. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a (i) aprovação da 3ª série de Debêntures pela Companhia, 
emitindo 10.000 (dez mil) Debêntures, no valor total de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), nos termos do Primeiro Aditamento 
ao Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures, Conversíveis em Ações, em Três Séries para Distribuição 
Privada da N.I.B.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A.; (ii) celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer instrumentos 
necessários à emissão das Debêntures; (iii) alteração do Estatuto Social de forma a adaptá-lo às disposições da Instrução CVM nº 578, 
bem como a reforma integral e consolidação do referido Estatuto Social; e, (iv) autorização para que os Diretores da Companhia 
pratiquem e assinem quaisquer atos necessários para o fiel cumprimento das matérias acima. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia 
e após o exame e a discussão das matérias, os Acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: 
(i) Aprovar a 3ª série de Debêntures pela Companhia, emitindo 10.000 (dez mil) Debêntures, no valor total de R$ 10.000.000,00 (dez 
milhões de reais), nos termos do Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures, 
Conversíveis em Ações, em Três Séries para Distribuição Privada da N.I.B.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A.; (ii) Autorizar 
que a Companhia celebre todos e quaisquer instrumentos necessários à emissão das Debêntures; (iii) Alterar o Estatuto Social de 
forma a adaptá-lo às disposições da Instrução CVM nº 578, revisando a redação de algumas cláusulas, e como consequência reformar 
e consolidar o Estatuto Social. Os artigos passarão a vigorar com a redação constante do Anexo I; (iv) Autorizar que os Diretores da 
Companhia pratiquem e assinem quaisquer atos necessários para o fiel cumprimento das matérias acima. Ata em forma de sumário: Foi 
autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme permi-
tido pelo Artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, 
foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Mesa e por todos os 
acionistas. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 29 de junho de 2020. Mesa: João Francisco da Silveira 
Neto - Presidente; Luis Felipe Teixeira do Amaral - Secretário. Acionistas: João Francisco da Silveira Neto; Luis Felipe Teixeira do 
Amaral. O Anexo I encontra-se disponível na sede da Companhia. JUCESP nº 354.919/20-9, em 01/09/2020.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1132119-69.2018.8.26.0100. O Dr. João de Oliveira Rodrigues
Filho, Juiz de Direito da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc...
Faz Saber a Akoben Brasil Negócios Internacionais Comercial Importadora e Exportadora Ltda CNPJ: 24.742.458/
0001-84 (na pessoa de seu representante legal), que Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios da Indústria
Exodus Institucional CNPJ: 14.051.028/0001-62 ajuizou Ação de Pedido de Falência por ser credora de R$
305.864,18 (Dezembro/2018), representada pelo inadimplemento do Instrumento Particular de Transação e
Confissão de Dívida e Outras Avenças no valor de R$ 295.000,00, firmado entre as partes em 03/04/2018.
Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 10 dias, a fluir após os 20
dias supra, conteste ou deposite o valor total do crédito, devidamente atualizado (art. 98, § único da Lei 11.101/
05), sob pena de Decretação de Falência. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 09/07/2020.

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo 1031085-85.2017.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Cesar Fernandes Marinho,
Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a K5 Foods Brasil Comercio de
Alimentos Eirelli - EPP CNPJ: 17.974.617/0001-00, na pessoa de seu representante legal Eric Park CPF: 410.080.868-
27, que Mec3 do Brasil Produtos Alimentícios Ltda CNPJ: 13.373.729/0001-55 ajuizou Ação de Cobrança pelo Procedimento
Comum, sendo julgada procedente e condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 5.691,36 (Junho/2017), ora em
fase de Cumprimento de Sentença. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado ou apresente bens a penhora, sob pena de
ser acrescido de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão
penhorados bens para garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer impugnação. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de julho de 2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO 20 DIAS. PROC. Nº 0160265-50.2012.8.26.0100 (583.00.2012.160265).
O Dr. Henrique Dada Paiva, MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível - Foro Central/SP, na forma da Lei, etc...
FAZ SABER à coproprietária ORESTINA MADELENA DE OLIVEIRA RABELO, CPF 017.333.891-72 que
o Banco Bradesco S/A. lhe ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$ 90.635,68,
referente à Cédula de Crédito Bancário nº 4392724, em face de Moana Comercial Atacadista de Alimentos
e Embalagens Ltda. e outros. Estando a coproprietária em lugar ignorado e incerto, foi deferida a INTIMAÇÃO
da PENHORA da quota parte pertencente ao coexecutado Farnezio Flavio de Carvalho, consistente de uma
área total de 1.392,9903, imóvel denominado Fazenda Rancho Grande, Lotes 01 e 02 do Município de Ananás-
TO, Matricula 1.008 do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas da Comarca de Ananás/
TO, AVALIADO em R$ 8.634.237,00 (02/03/2017, em sua totalidade), para que em 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, ofereça impugnação, na ausência da qual prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. NADA
MAIS. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. 10 e 11/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008537-20.2018.8.26.0007 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo,
Dr(a). Edson Nakamatu, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)s BEATRIZ RODRIGUES SOARES DOS
SANTOS FERREIRA, CPF 775.706.428-72, RG nº 5.569.027, bem como seu marido, ADELINO FERREIRA,
Português, RG modelo 19 nº1.880.051, casados sob o Regime de Comunhão Universal de Bens, que por este
Juízo tramita uma ação de Arrolamento Sumário movida por José Geraldo Rodrigues Soares dos Santos, dos
bens deixados por MARINA SOARES DOS SANTOS, CPF 012.663.268-55 RG 28.349.905-9, falecida aos
07 de março de 2018, tendo deixado bens. Estando a coerdeira em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO,
por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, digam sobre as primeiras declarações,
podendo arguirem erros, omissões e sonegações de bens, reclamarem contra a nomeação do inventariante e
contestarem a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro, art.627 I, II e III, do CPC. Não sendo contestada
a ação, serão considerados revéis e nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de abril de 2020.   10 e 11/09
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Citação - Prazo 20 dias - Proc. 1084771-31.2013.8.26.0100. O Dr. Alexandre Bucci, Juiz de Direito da 10ª Vara Cível - 
Foro Central Cível. Faz Saber a Jangada Bijouterias e Acessórios Ltda, CNPJ 05.428.724/0001-54, na pessoa de seu 
representante legal e a Marcio Augusto Gomes, CPF 158.829.808-60, Daniel Nakamura, CPF 217.436.008-01 e Cirlene de 
Andrade Tol, CPF 069.622.658-83, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, 

Renegociação de Dívida nº00332008300000007040. Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a citação por 
edital, para que em 03 dias, paguem o débito atualizado ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exeqüente, 
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento 

pena não o fazendo, ser convertido em penhora o arresto efetuado sobre os valores de R$ 669,39, R$2.183,00, R$ 418,58,  
R$ 87,84, R$ 1.093,31 e R$ 9,30, presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de revelia  

             B 10 e 11/09

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1001477-49.2016.8.26.0012. A Dra. Vanessa Vaitekunas Zapater, Juíza de Direito da 15ª Vara Cível - 
Foro Regional II - Santo Amaro, na forma da Lei. Faz Saber a Império da Sacola Descartáveis em Geral Ltda Me, CNPJ 09.607.293/0001-44, 
na pessoa de seu representante legal e a Marcelo Aparecido da Costa, CPF 168.115.638-50, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 139.425,03 (22.05.2019), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário 
na Modalidade Empréstimo Capital de Giro nº 010.132.048. Estando os executados em local ignorado, foi deferida a citação por edital, 

nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 
B 10 e 11/09

Citação - Prazo 20 dias - Proc. nº 1009969-18.2020.8.26.0100. O Dr. Henrique Dada Paiva, Juiz de Direito da 8ª Vara 
Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a Center Truck Comércio e Serviços Ltda, CNPJ 13.889.083/0001-63, 
na pessoa de seu representante legal, que Trilha Sul Confecções Ltda, ajuizou uma Ação Declaratória de Inexigibilidade 
de Débito c.c. Indenização Por Danos Morais e Pedido Liminar de Tutela de Urgência Para Sustação dos Efeitos dos 
Protestos, pelo Procedimento Comum, tendo como corréu Banco Safra S/A, objetivando seja julgada procedente, para 
declarar a inexigibilidade das duplicatas mercantis nºs 15, 31, 16 e 53, nos valores de R$ 980,00, R$ 800,00, R$ 1.020,00 e  
R$ 3.500,00, respectivamente; condenando-se os réus ao pagamento de R$ 10.000,00, à título de danos morais, bem como 

suspensão dos efeitos publicísticos dos protestos realizados, apenas em relação aos débitos referentes as duplicatas supra. 

conteste, sob pena de ser considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora  
(Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257 §- IV).                                  B 10 e 11/09



Senado recebe PEC de reeleição dos
presidentes da Câmara e do Senado

PÁGINA 6 Nacional
Jornal O DIA SP

QUINTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2020

O Senado recebeu o texto da
Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 33/2020, que permite
a reeleição dos presidentes da
Câmara e do Senado dentro da
mesma legislatura, ou seja, os qua-
tro anos que separam uma eleição
estadual de outra. Atualmente, a
Constituição não permite a recon-
dução dos membros das Mesas
Diretoras da Câmara e do Senado.
As eleições das Mesas Diretoras
acontecem a cada dois anos.

A PEC, de autoria da senado-
ra Rose de Freitas (Podemos-
ES), permite a recondução por
um período subsequente. Para
apresentação de uma PEC no
Senado, são necessárias 27 as-
sinaturas. A PEC 33 conseguiu
30, incluindo nomes ligados ao
governo, como o líder do gover-
no no Senado, Fernando Bezer-
ra (MDB-PE), o líder do gover-
no no Congresso, Eduardo Go-
mes (MDB-TO), e de parlamen-
tares ligados ao centrão.

Segundo a autora do proje-
to, a reeleição “já se incorporou
à nossa cultura política, tendo,
nesse período, assegurado, ao
mesmo tempo, a continuidade
administrativa, a soberania do
eleitor, bem como se apresen-
tado como anteparo consistente
para qualquer tentativa de perpe-
tuação no poder”.

A medida favorece o atual
presidente do Senado, Davi Al-
columbre (DEM-AP). Ele não
costuma se manifestar publica-
mente sobre o assunto, mas nos
bastidores tem buscado respaldo
dos colegas. Alcolumbre já conta
com apoio de senadores do MDB,
PSD, DEM, PT, PRB, PDT, PROS,
PP e PSC. Já Rodrigo Maia
(DEM-RJ), atual presidente da
Câmara, é enfático em dizer que
não é candidato à reeleição.

Críticas à PEC e retalia-
ções

O maior opositor à proposta

é o Podemos, partido de Rose
de Freitas. Para a legenda, a pro-
posta é uma “casuística reinter-
pretação para o favorecimento
de quem está no poder”. O par-
tido já se opôs publicamente à
ideia em nota oficial e em dis-
cursos do senador Álvaro Dias
(Podemos-PR).

“Por bons e grandes que se-
jam os dirigentes, melhor é a
República, maior é o Congres-
so. Ainda que se reconheçam
seus méritos e conquistas, a re-
eleição indefinida apequena as
Casas do Congresso como ins-
tituições e desvaloriza os seus
membros, como se não fossem
todos pares, e não houvesse ca-
pazes e preparados para a dire-
ção das Casas”, diz um trecho da
nota do partido.

Tamanha é a insatisfação do
partido com a proposta que,
no último sábado, ele anun-
ciou a suspensão da filiação de
Rose de Freitas por 60 dias,

período em que responderá pro-
cesso ético-disciplinar dentro
do partido.

Durante a sessão desta quar-
ta-feira, do Senado, a senadora
negou ter conversado com Alco-
lumbre sobre a PEC e criticou a
postura adotada pela legenda.
“Sofri as agruras de uma ditadu-
ra que me restringiu a liberdade.
Não posso aceitar, depois da
abertura democrática, que al-
guém venha me dar um castigo
como se fosse uma adolescente
na escola. Apenas estou propon-
do o debate democrático [sobre
a reeleição].”

Em seguida, ela anunciou
sua desfiliação. “Honradamen-
te fiz parte do Podemos, sem-
pre fui tratada com respeito
pelo líder do partido, mas que-
ro comunicar que estou me
desfiliando do Podemos, por
não aceitar nenhum gesto de
vaidade ou de autoritarismo.”
(Agência Brasil)

Por falta de acordo, a Câ-
mara dos Deputados adiou na
quarta-feira, (9) a votação do
Projeto de Resolução 53/20, que
autoriza a retomada dos trabalhos
do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar e de mais três comis-
sões: a de Constituição e Justiça,
a de Finanças e Tributação e a de
Fiscalização Financeira e Contro-
le. A falta de entendimento para
apreciar a matéria foi anunciada no
início da sessão desta quarta-
feira pelo 1º vice-presidente da
Câmara, Marcos Pereira (Re-
publicanos-SP).

O projeto de resolução foi
apresentado pelo corregedor
da Casa, Paulo Bengtson (PTB-
PA), para permitir a realização
das reuniões do Conselho de
Ética por meio de videoconfe-
rência. A expectativa era que,
com a reabertura, o colegiado
iniciasse a análise do pedido de
representação contra a deputa-
da Flordelis (PSD-RJ), acusa-

Câmara adia votação de
projeto para reabertura do

Conselho de Ética
da de ser mandante do assassi-
nato do marido, o pastor An-
derson do Carmo, em junho de
2019, em Niterói, região me-
tropolitana do Rio de Janeiro.

Antes de encerrar a ordem
do dia, a Câmara dos Deputa-
dos aprovou duas medidas pro-
visórias (MPs), a 967/20, que
destina R$ 5,566 bilhões para
o Ministério da Saúde, e a 969/
20, que abre crédito extraordi-
nário de R$ 10 bilhões para o
Ministério da Saúde. As medi-
das seguem agora para apreci-
ação no Senado.

Os recursos previstos nas
medidas serão usados em
ações de combate à pandemia
do novo coronavírus, causador
da covid-19. Dos recursos da
MP 967/20, R$ 4,853 bilhões
serão destinados ao Fundo Na-
cional de Saúde (FNS) e R$
713,2 milhões à Fundação Ins-
tituto Oswaldo Cruz (Fiocruz).
(Agência Brasil)

Programa propõe compromisso de
candidatos com ações sustentáveis

O compromisso com uma
agenda de sustentabilidade urba-
na, que promova a construção de
cidades mais justas, democráti-
cas e sustentáveis, é o objetivo
do Programa Cidades Sustentá-
veis (PCS), iniciativa para auxi-
liar pré-candidatos nas eleições
municipais deste ano com temas
relacionados ao desenvolvimen-
to sustentável.

A iniciativa tem em seu site
três cartas de compromisso,
sendo uma para pré-candidatos
à prefeitura, outra a ser assinada
por pré-candidatos à Câmara
Municipal e a terceira destinada
aos partidos políticos. Ao assi-
nar os documentos, os postulan-
tes aos cargos públicos e as si-
glas se comprometem a seguir
uma série de ações relacionadas
ao meio ambiente.

“O objetivo é identificar as
reais necessidades, quais são as
áreas mais vulneráveis, quais
políticas públicas devem ser
implementadas e quais investi-
mentos devem ser feitos. A par-
tir desse diagnóstico, será pos-

sível realizar um plano de metas
para os quatro anos de gestão”,
explica Zuleide Goulart, coor-
denadora do Programa Cidades
Sustentáveis. Ela acrescenta que,
além de firmar compromisso
com a sustentabilidade, a assina-
tura do documento possibilita
que a entidade trace um perfil
dos municípios brasileiros.

Indicadores
Ao todo, o programa reúne

uma base de 260 indicadores
associados às áreas de atuação
da administração pública e um
banco de boas práticas com ca-
sos exemplares de políticas pú-
blicas nacionais e internacionais,
como referências para inspirar os
municípios. A carta-compromis-
so também engloba ações de com-
bate à desigualdade social. Além
disso, o documento está alinhado
com a Agenda 2030, plano de
ações da Organização das Nações
Unidas (ONU) composto por 169
metas a serem alcançadas em até
dez anos, como a erradicação da
pobreza, a promoção da igualda-

de de gênero e o fornecimento
de energia limpa.

Ao se tornar signatária do
programa, a prefeitura também
tem à disposição uma página pró-
pria na plataforma web do PCS,
em que apresenta informações
gerais sobre o município e dis-
ponibiliza os dados, indicadores,
metas da gestão e boas práticas
locais.

Até o final de 2020, novas
metodologias, ferramentas e
conteúdos de orientação técni-
ca serão desenvolvidos e dispo-
nibilizados para as prefeituras
signatárias. Entre elas está um
guia metodológico sobre plane-
jamento urbano integrado e um
Sistema de Informações Geo-
gráficas (Sig).

Há ainda orientações para a
construção de um sistema mu-
nicipal de participação cidadã e
ferramentas para consultas pú-
blicas e demais formas de enga-
jamento da população, além de
orientações para a construção de
parcerias e acordos de coopera-
ção entre o poder público muni-

cipal e a academia. O rol traz
também o apoio ao desenvolvi-
mento de parcerias com o setor
privado, orientações sobre li-
nhas de financiamento munici-
pal e desenvolvimento de con-
vênios intergovernamentais. Os
conteúdos e ferramentas tam-
bém incluem materiais para ca-
pacitação, ferramentas de EAD
e treinamento online.

A ampliação da plataforma
do Programa Cidades Sustentá-
veis é parte do Projeto CITino-
va, uma iniciativa multilateral re-
alizada pelo Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovações
(MCTI), com apoio do Fundo
Global para o Meio Ambiente
(GEF, na sigla em inglês), ges-
tão do Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente
(Pnuma). Entre as instituições
coexecutoras estão o Programa
Cidades Sustentáveis, o Centro
de Gestão e Estudos Estratégi-
cos - CGEE, a ARIES/Porto Di-
gital e a Secretaria do Meio
Ambiente do Distrito Federal.
(Agência Brasil)

A Sociedade Brasileira de
Pediatria (SBP) encaminhou, na
quarta-feira, (9), um manifesto
ao Ministério da Saúde, no qual
pede que sejam tomadas provi-
dências urgentes para estimular
a adesão às campanhas de vaci-
nação e facilitar o acesso da po-
pulação a esse serviço. O pedi-
do dos pediatras ocorre após a
revelação de que o país não atin-
giu a meta para nenhuma das
principais vacinas infantis, con-
forme dados do Programa Naci-
onal de Imunizações.

A manutenção do quadro atu-
al configura grave sinal de aler-
ta para as autoridades sanitárias,
diz a SBP.

A presidente da Sociedade
Brasileira de Pediatria, Lucia
Rodrigues Silva, disse que, inde-
pendentemente do contexto da
pandemia da covid-19, estraté-
gias devem ser elaboradas de
modo urgente para que pais e
responsáveis possam manter as
cadernetas de vacinação das cri-
anças em dia.

“O cuidado com a saúde das
crianças e dos adolescentes é
uma missão que recai sobre pais
e responsáveis. Por isso, eles
devem ser orientados a levar
seus filhos aos postos de saúde.
Trata-se de uma responsabilida-
de cívica com o bem-estar indi-
vidual e coletivo, conforme pre-
vê o Estatuto da Criança e do
Adolescente”, disse.

No documento, a SBP pede
ainda ao Ministério da Saúde
que, juntamente com estados e
municípios, garanta aos médicos
e profissionais da saúde infraes-
trutura necessária para que o
acesso às vacinas seja facilitado
a todos. De acordo com a presi-
dente da entidade, “há situações

Pediatras encaminham
manifesto ao

governo com alerta
sobre vacinação

que podem ser analisadas, como
ampliar o horário de funciona-
mento dos postos de saúde e fa-
zer busca ativa de pessoas a se-
rem imunizadas em locais de di-
fícil acesso ou de maior vulne-
rabilidade social”.

Campanhas
A SBP lembra em seu mani-

festo a importância de que o go-
verno patrocine campanhas de
esclarecimento contínuas em
resposta às ações do movimen-
to antivacina. Na avaliação dos
pediatras, esse grupo, que tem
agido em escala mundial, tem
divulgado informações falsas e
equivocadas sobre a importância
da imunização de crianças e
adultos, desestimulando a ida das
famílias aos postos para vacina-
rem seus filhos.

“Trata-se de um problema de
saúde pública que precisa ser
superado com o empenho de to-
dos – políticos, lideranças, for-
madores de opinião, trabalhado-
res, profissionais da saúde e re-
presentante da sociedade orga-
nizada. Cada um deve assumir
seu papel e responsabilidade para
que o êxito do Programa Nacio-
nal de Imunizações seja manti-
do em favor do bem-estar, da
saúde e da vida dos brasileiros”,
destaca a SBP.

Ao concluir o documento, a
Sociedade Brasileira de Pedia-
tria diz que “por meio de seus
especialistas se coloca à dispo-
sição para contribuir com a ela-
boração das ações para aumen-
tar a cobertura vacinal do país,
acompanhando seu desenvolvi-
mento e implementação atenta à
sua missão de trabalhar pela de-
fesa da infância e da adolescên-
cia”.   (Agência Brasil)

E-mails revelam que Flamengo sabia
dos perigos no Urubu, diz Defensoria

A Defensoria Pública do Es-
tado do Rio de Janeiro afirmou
que uma troca de e-mails entre
funcionários do Flamengo, nove
meses antes do incêndio do Ni-
nho do Urubu, que resultou na
morte de dez jovens atletas,
mostra que o clube já sabia da
necessidade de substituir as ins-
talações elétricas nos alojamen-
tos de contêineres.

Os e-mails, segundo a De-
fensoria, serão anexados à ação
coletiva movida contra o clube,

pedindo reparação integral a to-
das as famílias dos atletas mor-
tos e também aos demais joga-
dores da categoria de base que
ficaram feridos à época. O in-
cêndio no centro de treinamen-
to (CT) foi na madrugada do dia
8 de fevereiro de 2019.

“Os e-mails mostram que os
representantes do Flamengo
(em especial o gerente e o dire-
tor responsáveis pela adminis-
tração do CT) tinham ciência,
desde maio de 2018, das gambi-

arras nas instalações elétricas do
alojamento da base, tendo o ge-
rente dito que as instalações fo-
ram feitas no esquema ‘faça-de-
qualquer-jeito’”, informou em
nota a Defensoria.

De acordo com a instituição,
os e-mails também comprovam
que eles sabiam do risco de vida
a que estavam submetendo os
adolescentes que ali dormiam, e
nada fizeram para evitar a morte
de dez jovens e as lesões em tan-
tos outros.

“Esses documentos são a
prova inconteste da responsabi-
lidade do clube e serão anexa-
dos à ação coletiva. A Defenso-
ria Pública continuará buscando
a reparação integral dos danos
causados pela tragédia no Ninho
do Urubu”, concluiu a nota.

O Flamengo foi procurado,
por meio de sua assessoria, para
se posicionar sobre a revelação
da troca dos e-mails, mas infor-
mou que não irá se manifestar.
(Agência Brasil)

Paraná investe R$ 820 milhões para
modernizar distribuição de energia

Lembre sempre de lavar as mãos

O governador Carlos Mas-
sa Ratinho Junior apresentou
na quarta-feira (9) o programa
Rede Elétrica Inteligente, que
será implantado pela Copel,
com investimento total de R$
820 milhões. O programa tem
como objetivo modernizar a
gestão e a distribuição de
energia elétrica no Estado.
Na primeira fase serão aten-
didos 151 municípios das re-
giões Leste (Região Metro-
politana de Curitiba), Cen-
tro-Sul, Sudoeste e Oeste,
beneficiando aproximada-
mente 4,5 milhões de para-
naenses. Além do governa-
dor , o lançamento oficial do
programa, no Palácio Iguaçu,
contou com participação do
presidente da companhia, Da-
niel Pimentel Slaviero.

Com o novo sistema, as
unidades consumidoras terão
medidores digitais que se co-
municam diretamente com o
Centro Integrado de Operação
da Distribuição da Copel, fa-
cilitando o controle de toda a
cadeia, da subestação até o
consumidor final. Esse inves-
timento tecnológico permiti-
rá leitura de consumo a distân-
cia e autonomia para cidadão
monitorar seu consumo em
tempo real por aplicativo.
Além disso, o programa vai
reduzir o tempo de desliga-
mento provocado por intem-
péries e outros fatores exter-
nos ao sistema.

O governador destacou que
a rede será totalmente auto-
matizada e que o programa é
um salto histórico que permi-

te, entre várias novas solu-
ções, acabar com furtos de
energia, tornar as cidades cada
vez mais inteligentes e garan-
tir monitoramento amplo da
rede para, inclusive, dimi-
nuir as tarifas. O programa
se rá  imp lemen tado  sem
qua lque r  cus to  ad ic iona l
para os clientes. Essa pri-
meira fase de implementação
deve durar 30 meses.

“A Copel tinha o compro-
misso de olhar mais para o Es-
tado, realizar investimentos
regionais. Já temos o Paraná
Trifásico em pleno funciona-
mento, com mais de mil qui-
lômetros instalados para fo-
mentar o desenvolvimento
econômico das propriedades
rurais ,  estruturando ainda
mais a cadeia do agronegócio,

e agora os municípios passa-
rão a ter um sistema ainda
mais moderno e seguro”, dis-
se Ratinho Junior.

Ele complementou que o
Paraná tem vocação para pro-
duzir e gerar energia com qua-
lidade e que deve apostar cada
vez mais nesse segmento. “Es-
tamos na vanguarda do setor
energético. Somos os maio-
res produtores de energia do
Brasil e fazemos isso de ma-
neira sustentável, inclusive
como terreno fértil para as
Pequenas Centrais Hidrelétri-
cas e Centrais Geradoras Hi-
drelétricas”, acrescentou o
governador. “A Copel hoje
vale mais de R$ 20 bilhões.
Ela está ajudando o Paraná a
ser o Estado mais inovador do
País”. (AENPR)


